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Nr. 80.

Viz - ze - Ii

ro - a

Vaggeviza. *)

ro - a

bæl - lijn

bæl-lijn 1) i sæun. Viz - ze - Ii

i

sæun. - Lul-la,

lul -la,

lul-la, lul-la, la. - Lul-la, lul-la, lul-la, lul - la.
[Efter M. P. Blern, Hellerup.]
*) Vuggevise. 1) Barnet.

Nr. 81.

Savsjæra om ejn då.
~

1.

Eif%~=f~=S=kEEl~~~
Sav sjæra om ejn då, fi - ra sjel-lijn ska bæl-Iijn hå,

sjær hajn mera, så får hajn fle - ra sjellijnja, sjellijnja,

sjelljnja, sjelIijnja.
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Nr. 82.

Va Gudjemmaklokkarna så. *)

__»~ ;liI' Eg mID
:::::--

:::::--

Sjæ-ra me sav långa drav, sjæ-ra me sav långa drav,

:::::-

:::::-

Sijl på ejn pijn1),sijl på ejn pijn, sijl på ejn pijn, pijn.

L@ø. ~ -'H~ i6JE!=$3liII

[$ J f

to kajnjer øl å mådijn te, så går saved så lætt i træ.

JJ;ggrJ=E$$~lbJ J.J

Sij-la-sø2), fesskasø 3), søll-kje-kapper, mænn ijn-jed brø 4).
(Synges hurtigt. og hele Bamsen gentages flere Gange.)

[Efter Kr. Jespersen, Nexø.]

Sa-va, sjæra stora træ, la-va bæl-lijn ejn lidijn slæ,

t

*) Hvad Kirkeklokkerne i Gudhjem sagde. 1) Sild paa en Pind.
2) Det Vand (»sø<), hvori Silden blev kogt. 3) Det Vand, hvori Torsken (»fessken<) blev kogt. 4) Silkekapper, men intet Brød. (Ramsen
hentyder til, at Beboerne i Gudhjem i gamle Dage var meget fattige.
og at deres daglige Levemaade var yderst tarvelig; ikke desto mindre
var Piger og Koner forfængelige og vilde gerne pynte sig).

Nr. 83.

Rakkara-ramsa. *)

--=-=fI
•

, '-==1=3)

Ti-ra-li-ra

--------.-

får-sjijn 1) å vær-sjijn å lam-sjijn å

he - la dåjn 2).
[Efter H. Hansen, Rønne.]
1) drage den. 2) Dagen.

kali· sjijn å

katt-sjijn å hujn· sjijn å

hu - er2).1l

[Efter Carl Lind, Rutsker.]
*) Med denne Ramse modtog man hyppig »Rakkarijn<, der kom
til Gaardene for at flaa selvdøde Kreaturer. 1) sjijn: Skind. 2) Hnder.
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Nr. 84.

Dær va ejngång ejn gaSt.
skujl-Ie

ha lång-halm å svau\7) å styjkkja

å

mæ.

Dær va ejngång ejn gastl), hajn sat-te saj fåst i en

Når di
væjgj mæ sett sjæjgj. Væjggjen begjyjn-te

så kom ø-stan Al-mijnjen 8), syjnjan Gamleborr

å hæjlla, å

~EL~ ~ ~ -~lttf*7
- - - -~M
- - -J.- J.]
-

gjijkj dær to garn-le plausjaul 9) å plokk-te pæ - remosst,

~~ioL---

ga-stijn begjyjn-de å gnæjlla 2), væjggjen storr-te ner, å

~~L};~~ j)~-+Fi

-----------------------

di krev-va højt op i sto-ra træ å plokk-te pæ-remosst
ga-stijn fijkj rau -en fujl

å

ler. Hajn løvv saj te

å storr-te ner å slo domm på al-bau-a-krå-ga-na, så
grau-en

å

så saj te rau-en, s103) ijl op au - er

ai - le gallbæjllkja - lla 4). Slo ijl for N ai-se 5), brænnde

[Efter J. Hansen, 0stermarie.]
1) Spøgelse. 2) skrige. a) slog. 4) mindre Fiskegrund c. 7 Sømil
Vest for Rønne. 5) Nexø. 6) Slottet, Hammershus. 7) Svovl. 8) Almindingen. 9) Plovhjul.

hau - ed

å

for Skå-ne. Så løvv di

te slot-ted 6 )

~å
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Nr. 85.

,~,

Ælna å Jæppa.

S' ~

r

7

r FLD~:2-=-m

Op - pa på bakkajn dær

å

å

te l ) lid sijl - la 2) ja

hår ja mettjemm,

kom - mer i sæjn.

~ r S' ~ r ~~S=b1)~
Jaunt

~

å 3) en tur op

~

te

Jæp-pa ja tar,

a~ .~

-~~-~~

a

å får. - Ho-ha-

l---S-=~=tL~ J~ =~
ømmer 4) ja sjæjl5) får

mo - er

'-=t=~=f=;~
m~==-1 J
~
----~~.-ja, ho· ha - ja,

fi - li - bom, bom, bom.

Far, hajn e ju ejn gammajler majn,
moer e kræjnd 6) som ejn kjælijnjatajn 7).
Aile di sajja 8 ), a ja e så nætt,
så rag 9) å så strag 10) å så jøss ll ) å så lætt.
Ho-ha-ja, ho-ha-ja, fi-li-bom, bom, bom.
Når ja så vil gå maj en tur,
rættad 12 ) min moer står dær på lur,
Far, hajn passar ver 10ggan 13) på maj,

for a ja ijkkje ska ræjnja mijn vaj.
Ho-ha-ja, ho-ha-ja, fi-ii-bom, bom, bom.

Ejngång ja tæjnte: »Du Jæppa ska ha«.
Men far bajn sa: »Vittu 14) nu nlrra bra 15)!«
Vår va ja kjessamm 16) dejn longa nat,
Jæppa, mijn Jæppa, ja så gjærna vijlle hat. Ho-ha-ja, ho-ha-ja, fi·li-bom, bom, bom.

» Va ska ni æda, å vår ska ni bo,
jemma vi ijkkje vil ha jorr17), kan tr0 18),
ijkkje en mark ni ajja te brø,
Jæppa, de stommened 19), hajn kajn daj alri fø. Ho-ha-ja, ho-ha-ja, ti-Ii-bom, bom. bom.

[Efter A. Andersen, Rønne.]
1) af og til. 2) sildig. 3) jævnlig. 4) immer. 5) Skænd. 6) stridig.
7) Kællingtand. 8) siger. 9) og 10) rank, velvoksen. 11) pæn. 12) lige med

det samme. 13) Laagen. 14) vil du. 15) god, rimelig, brav. 16) sorrigfuld,
grædefærdig. 17) jer. 18) kan tro. Talemaade. 19) en Person, der intet
el' ved.

Nr. 86.

Høstagjiles-viza.

[~i
- -~~ -~--~~---=~-~~~---I--:::j-- ..~.--'
•

~_-_--

- -

På

~-------~

Bor - rijn - holm har

J. =$=j
==::j ~
__
---------r'"

,

__
o

A - rijls garn - la

-h--~--

-~-

~_._.

vad ejn sjekk frå

"I ~ E=----~---~-~
~--~~~~~:::j==

==-1-....

---I-~.-~

ti - der, ejn

F~.--.~_

sjekk, dær hoj - ler
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,~
=======+=~----'-===-.-i-&~I--=F~-~~--)
- -~-I--=----~e==~~--_ ~-~-~-~~-~~-==r=::I
~=-==P== ~=~-Io'--kom - ma sam-men sto - ra, små

hor - rijn 2), så

mon-ga som kajn

frå

stå

pi - be-lijn 1) te

å

Så ble dær vaskad, bryt å bagt
å skurad goll å slaitad.
Å bonijn kjør te bøjnj me fart,
nu måtte Brunij o5) aita 6). Å vautehorrijn går omkræjn
å hæls er pent frå bonijn,
a aile sajja: »Monge tak!«
»Ja, sæl tak«, sajjer horrijn.
Mænn så på rætta 7) højtisdajnj,
så stømmla 8) folken sammen.
Dær kommer nu dalønnarijnj9)
å Pær Jensen me madammen.
Dær kommer gamla Stoffersen
å monga, monga anra.
Se Stina, ja, å Åneli,
å vår di då kajn knaddra 10 ).

gå,

ja

Fåsst få di aile skorrijnj madll),
å majnjana få sypa 12).
Te meddesmåJ13) då få di fessk
å grød å smorr å døppa 14).
Ja, ni kajn tro, de smagar gott;
men Pær, hajo va så sløggijn 15).
Hajn tau saj slætt ijkkje iait,
hajn slabbada 16) på døggijn 17).

Mænn når di så har aded nok
å hår sait »tak for mådijn«,
så kjøra di en tur a sta 18 )
alanned ejlle skauijn.
Å når di så e komna jemm,
e unjarnan 19) teiavad;
så tå di na, å di få syp,
som æjllans 20) kajn behavad 21 ).

Å når de så bIer autantF2),
då dainsa ju di unga.
Di gamla ta en styrevollt,
di stiva å di tunga.
Å søddan hojla di nu ud,
te autanmåled 23 ) kommer,
for så kajn di nok træjnja te
lid mad å sypadrammer.

Å når di så har åded nok
å stoppad tobakspivan,
så fyjllar får sett punnsaglåz
å slår på ded me knivijn
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å rezer 24) saj å sajjer, a
di aille e vælkomna.
Å så går taler slau i slau,
å skål arna bIer drokna.

Mænn nu bIer au di gamla glå;
å når di så e mætta,
får bordajnsijn 25 ) domm nok asta,
då e di ræjti læUa.
Men når di så ska vanka å 26 ),
går hon ijkkje alti læje;
men livan ed ejn hæjllu 27 ) då.
Kom kuns ijænn så fæje 28 ).
[Teksten efter A. Lind, Rutsker.
Melodien efter A. P. Hansen, Svaneke.]
1) Pigen. 2) Drengen. 3) indtil. 4) Vogterdrengen. 5) den brune
(Hest). 6) lyde. 7) selve. 8) stimler. 9) Daglønneren. 10) tale i Mnnden
paa hverandre. 11) skorrijn mad: Smørrebrød. 12) Snapse (Brændevin). 13) Middagsmad. 14) Sovs. 15) forslugen. 16) spildte. 17) Dugen.
18) af Sted. 19) Mellemmaden (Vesperkosten). 20) ellers. 21) holder af
det. 22) Aften. 23) Aftensmaden. 24) rejser. 25) Borddansen (gammel
Folkedans). 26) gaa hjem. 27) behagelig. fornøjelig. 28) snart.

Nr. 87 a..

Sjøkarijn. *)

~-=L~?~ -=J-tr ti F~~~j
Sku - dan, hon vag - gal'

~/L"--a

på

bru - ze - nes sjø;

------~----~
I
----~~
-~
IT= - -~ f I I - - .- ---

sai-Ien

i

F •

top - pijn! å

lan - na man n bra - gal),

sjø - den 2), di

stram-men

ha - sken

i

sling - ra

van - ten 4), dær - op - pa

så

sia - gaB),

stån

ra - ga 5),

~~~§R=S~
hø - den 6) från mær-sen

a

ves s - le - nes sjø.

Fårra 7) på båjden 8) dær vad væll så sjønt:
månajn, hajn titada ner idi væjllen 9),
stjærnarna bljyjnkjada hæjlluPO) i kvæjllen l l),
gamstajnja 12), lamsijnja IS) bezzad bag fæjllen,
baituer 14) gåza 15), hajn nipada 16) grønt.

Jemma ja hausar 17) som horra 18 ) ja sång
»vezzeliroa « for fårsa 19) dejn lijlla;
ud idå bakkajn dær serlad 20 ) en kjijlla,
vanned i kjitan 2l ) om autanijn sijlla22 )
hænnte vi bælla 23) så mongijn ejn gång.

Fjælstauna 24) sånge så nætt på dæjn len 25 );
uda i lyjkkjan 26 ) dær hoppada vivan,
horrijn språng ætte mæ salted i nivan 27);
gøbbajn sadd grojnjuer 28 ) å smakkad på pivan,
karijn 29) å pajjan 30), di fæjggjades 3l ) i ren 32).
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Artelit 33) vad an 34) i krakk 35 ) a l vång:
Blakka på Baska 36) så fæzlian 37) stångad,
kjyrijn 38) hajn brommlad, så kløpparna rongad,
horrana fållajn 39) på bakkana fongad,
lydes 40 ), når piblijn sett »hadriv jemm«41) sång.

Tilia 42 ) horrijn va oppa var marn,
haskada vijlter i æjarnes toppa;
røddajn 43 ), hajn sjæulde 44 ) for skudan 45 ) dæroppa,
å så lemydier 46) kujnje hajn hoppe
ner frå di grijnjer 47 ) på trappan ver darn 48 ).

Børn. 24) Nattergale. 25) Led. 26) Lykken. 27) mellem Fingrene.
eftertænksom. 29) Karlen. 30) Pigen. 31) gantedes, kærtegnedes.
i Hækken. 33) morsomt. 34) ogsaa. 35) Ungskov. 36) den graablakkede Ko. 37) forskrækkeligt. 38) Tyren. 39) Folen. 40) lyttede. 41) »hådriv jemm«: Hyrdesang. 42) tidlig. 43) Reden. 44) ødelagde. 45) Skovdnen, Ringduen. 46) smidig. 47) Rækværket. 48) ved Døren. 49) vakre.
50) Hundestejler. 51) Sommerfugle. 52) nydelige. 53) ranke. 54) Mænd.
.05) bare. 56) alligevel ikke. 57) Sejlene. 58) fyldes. 59) hurtig sejlende,
ilende Skude. 60) Tovene. 61) traver. 62) barske. 63) ja, det kan forslaa. 64) far dn blot af Sted.

23)
28)
32)

Nr. 87 b.

~

Sjøkarijn.

==

-- - _._-

~~----~E-'---~~
~
~

~ f. ~~-••-. ~ r~,,~

Alri så hæjllua 49 ) pibla ja så
som di dærjemma, ja ded må Ja saJnJa:
yessa som pijnstagg 50), som sjijnjara 51 ) grajnja 52 ),
raga 53) som piIa å starka som majnja 54 )
barstans 55 ) a ja en å domm kujnje få!
Mænn dånte 56 ) lival ja byta vil nu:
sajlen 57) di romma 58 ) på slørenes skuda 59),
tauen 60 ), di piva, å storm ana tuda,
sjøna di traua 61 ) så jemmska 62) hæruda,
ja, de har faza 63 ), ja sløra mann du 64).

Sku-dan, han vag- gar

t;; J7.
sai-Ien

*) Sømanden. 1) Sejlene til Tops! og lad hende kun brage. 2) stram
i Skøderne. 3) slappe. 4) klatre i Vanterne. 5) staa ranke deroppe.
6) true. 7) forhen. 8) Landet (i Modsætningen til Byen). 9) i Kildevældene. 10) venligt. 11) Kvælden. 12) Spædekalve, halvvoksne Kalve.
13) Smaalam. 14) graabroget. 15) Gase. 16) nippede. 17) husker. 18) som
Dreng. 19) Faders. 20) rislede. 21) Vandspanden. 22) om Aftenen silde.

bru-ze-ncs sjø;

~ -~-=f-=s=~f=r==f~
i top-pijn!

å

Ian-namannbra-ga,

t®~ t r= b~=c= ~g J ~~E~
stram-men

t~~

i

sjø - den,

di

sling-ra

så sIa - ga,

.--~-'--p--=-er ~- =P=~---t--=f.=t=--~
- .== . ----.---3~
-h----

-f----+-

[Teksten forfaltet af J. C. S. Jespersen, død 1859.
Mel. Nr. 87 a efter H. Westh, Rønne.]

pa

ha - sken

i

----,,-

~~-----

van - ten, dær - op - pa stån ra - ga,

~~=1~§L=7==1~I J j=l-:r-~gJ
hø - den från mer - sen

a

vess -le - nes sjø.

[Mel. Nr. 87 b efter A. Linds Hustru, Rutsker.]
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t':\

t~J-~_-t~~ j~~~~~

Sjøkarijn.

Nr. 87 c.

~TJ~~=7=iIO
7.=00 ~
---F
~
Sku - dan, hon

vag-gar på

~ J qt #tk~;
sai-Ien i

bru-ze- nes

sjø;

m ==f~~

top-pijnl å

lan - na mann bra-ga,

stram-men

r

i

vedd, mænn tau-stu-ijn 2), va-stu ju to-za 3). Te øffrøl 4) de

Ei:~
~===~ ~ rij ~.~
~~.~
lak-kar væl sna-ra - ra du, en konna S) - de bier nok for

tf~ _1=J;t~#~~~
sijl - la 6); mænn ja går å stjær-nar7) på pib -la - naS)

E
--~ ===F~-~~--~---i4
-~'--~=J L
- ..-

- ==s====

.

r$

sjø-den, di

sling-ra

så

sla-ga,

~~~==j~~1TI~
nu, for ja

e

på-nå 9)nu så viJI-Ia lO )_ Va,

h-den

~*=r~~~ J---f. å=~g~~+~
ha-sken i

van - ten, tlær - op - pa stån

ra - ga,

~a~~=r-I-~~gp~
hø - den från

mer-sen

å

vess -le - nes

sjø.

[Mel. Nr. 87 c komponeret af A. P. Berggreen.
Trykt med Original-Forlæggerens, Wilhelm
Hansens Musikforlags, Tilladelse.]

Nr. 88.

Liden Ælna.

t&d-~~=-1~itJ _-L=jI~~ -~ §
Go au-tan, li - den ÆI-na, gos fredd, go aulan, men n

EE
~ J'~§~gI~~f--i-t~
t':\

dai - li - a

ro - sal

i:R

Gak du mann ll ), lidijn Torrkjel, frambi1 2 )!
ja inar 13), ja tar'ijn, ja toza!
ja mån'te14 ) mossen 15) gjorr'ad 16) fordi
du drudas 17) å snakkar om rosa?
Hajn en væll ejn gøbba så gammajller nu,
så grujnnuer18) sadd å sa svager;
mænn gøbbajn e bone 19), udbyjggjara 20) du,
varr du mann så strunke r å stragerlll );
N ai, lidijn Torrkjel,
nai, ja e'kje nan toza!
Mænn ves s de nya huzed du så,
ja nu har, men n dailia rosa!
vår grøner rau 22 ) å arter 23 ) di stå,
du van'te 24) så grajn på'ed25), toza!

A gøbbajn, hajn vil fraj - jall, ja
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På tijlled 26 ) går hønna 27) å daua 28 ) så fro,
i hådden 29 ) stå torru 30 ) å skryna 31),
å gaddelit 32 ) mellk gjer i kjitan 33) menn ko,
ja t0 34) har å brua 35) te dyna.
Va, liden Ælna,
va, menn dailia rosa?

Vår hæjllut 66 ) var kvæjI67), når ja fjælstaunijn 68 ) hør
å sjunga, å skudan 69 ) å nuna 70 )!
Te jyl, når i kana mæ klokker ja kjør,
på ijllarijn 71 ) gåzen di bruna.
N ai, lidijn Torrkjel,
nai, ja e'kje nan toza!

I åns 36) ejn nætter går, du, ja så,
å såstu ijn 37) sastu'kje 38) toza,
ejn grajnjer hava 39), vår ja kaju gå
blann lellia, nellekka, rosa.
Å gøbbajn har avijI40), har vedde 41 ) å lin 4!),
har følljer 43 ) å folla 44), dær vrønna 45),
i krødda 46 ) gå gamstajnja 47 ), gåzer 48 ) å svin
å lamsijn 49 ), når faren, di ønna 50).
Nai, lidijn Torrkjel,
nai, ja e'kje nan toza.

Du fæjas 72 ) svart 73 ), mænn harda 74) en stujn!
va flojtar, menu dailia rosa,
ejn fjælstaUIl for så sijlla i lujnn?
vi konor en skuda, denn toza?
Åu Torrkjel hajn song, sadd ver vaggan du fro
hos piblijn mæ moersa iva 75 ),
mens horrijn sprong om 'na 76 ) a titad å Io
å ga'na å sokker en niva 77 ).
Va, liden Ælna,
va, menn da ilia rosa?

Men hausar 51) du'kje 52), Ælna, då vi
va bælla 63 ), menn dailia roza?
Når Torrkjel då kom gånes frambi,
du pekkad 54) på ru an 55), denn toza!
Vi gångad 56), vi sånge, vi læite sjyl-sjyI57),
å ja va nok bobba 58), ja troer;
på kjælka vi agte jo ner au var jyI59),
fijkj hønnu 60 ) å palthæst 61 ) å moer.
Va, liden Ælna,
va, menn dailia rosa?
Ja då va ja ju bælli 62), mænn nu
e ja'kje 6S ), som tilia, toza.
Te faul 64) bIer lidijn onga ju, du,
å knoppan 65 ) så grøn bIer en rosa.

Vår ja ska, Torrkjel, Sp078) maj, så snart
hon grønnklar 79 ), dæjn lissena 80) toza,
å vagga 81 ), vizza for'na 82) så rart
å kjyssa menn dailia rosa!
Men då, når de kvæjlles 83 ), å månajn gjorr lyst,
ska horrijn mæ daj ria ranka
å sannsager 84) høra om båsa 85) å vyst 86 ):
nu vedd du men n lønnlia tanka.
Nai, lidijn Torrkjel,
nai, ja e'kje nan toza!
[Teksten forfattet af J. C. S. Espersen.
Melodien komponeret af A. P. Berggreen (1852).
Trykt med Original-Forlæggerens, Wilhelm
Hansens Musikforlags, Tilladelse.]
1) fri. 2) tog du ham. a) eu Tosse (toza om Kviuder, tossa om
Mænd). 4) Gravøl, Begravelse. 5) en Kone. 6) silde. 7) kigger. 8) Pigerne. 9) næsten. 10) for nu er jeg næsten i Stand til at gifte mig.
11) kun. 12) forbi. 13) frygter. 14) maa ikke. 15) altsaa. 16) gøre det.
17) skæmter. 18) eftertænksom, tnngsindig. 19) Bonde. 20) Udbygger,
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Husmand. 21) knejsende. 22) Rug. 23) Ærter. 24) var ikke. 25) saa fin
(stor) paa det. 26) Loftet. 27) Høne. 28) Due. 29) Udbygningen. BO) Tørv.
01) Rodtræ. B2) tilstrækkeligt. BB) Spanden. B4) Uld. 35) Hør. B6) for
nylig. 37) saa du den. 38) sagde du ikke. B9) en smuk Have. 40) Æbletræ. 41) Hvede. 42) Hør. 43) Unghopper. 44) Foler. 45) vrinsker. 46) i
Flokke. 47) Spædekalve. 48) Gæs. 49) Smaalam. 50) læmmer. 51) husker.
,,2) du ikke. 53) Børn. 54) pikkede. 55) Ruden. 56) gyngede. 57) legede
Skjul. [,8) Bussemand. 59) Jul. 6U) Honning. 61) Klatkage. 62) Barn.
(3) jeg ikke. M) til Fugl. 60) Knoppen. 66) hyggeligt. 67) hver Kvæld.
68) Nattergalen. 69) Skovduen, Ringduen. 70) kurre. 71) Ildstedet.
72) har Hastværk. 73) saadan. 74) tøv. 75) med Moders øje. 76) om
hende. 77) en niva: det man tager mellem Tommelfingeren og et Par
andre Fingre. 78) skynde. 79) klynker. 80) lille. 81) vugge. 82) for hende.
83) aftnes. 84) Æventyr. 85) Busseko. 86) Vovhund.

Nr. 89.

Lived hos bønnarna.

fæjggjas 25 ), strag 26) hajn faza har 27)
jøssar 28 ) saj å frajjar 29 ). :1

(

Gøbbajn me sijn betta fjøgg SO )
frakk 31 ) i gjizlu 32) trojja
stosamm 33) grojnar 34) å på høgg 35)
stjærnar 36) mod de høja.
[: Dda i stersed 37) som ejn gastS S)
fjæsskar 39) gamlemoer,
gjerru 40 ), gaunsg0 41 ), ud an rast
s'hause 42 ) hon kajn saj spoer 4S ). :i

t'~~
~~-~
-}=;
) i~ -a.-===E6
~_ _ _ _
_ III__
~:=E" __
-~ -J~
~
I--___

Majn å kon-na, bæl-la

~

gå op på branta l ) ban-ka.

-::J'l:=~==-I '=j-~-~~~
III
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Jid
----tI.
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Gjyltan 2 ), lammen, gamstajn 3) å kjyr 4)på båj-den van-ka.

t®~~==~~~----~d~-~-=if!1-~str--=~1
ba-sku 8.) vrønnsk 9)i bak-I,a·na horrasyrka lO) hijnja l1).

I:

J ylkatt1 2 ) gassar 13 ) saj på sten
å på skrynan 14) raunijn 15),
faulijn sjungar graint1 5) i ren 17 )
å i kvæjl fjælstaunijn 18).
Drudansfujller19) rager 20 ) kar 21 )
jøkkra 22 ), kjevvra 23 ) pajjer 24 )

I:

Grøbban 44 ) ijn i hæjllued 45 )
lidijn gårdrønnt 46 ) vaggar,
når et grøzzen 47 ) grynklar 48 ) ed
nagg 49) hon ad ijn 50 ) habbar 51 ).
Vårijn fæjas 52 ), dønnan 53 ) slår,
så barnost 54 ) de grommar 55 ),
sommarijn for æula 56 ) får
blag 57), å bæzijn 58 ) brommar. :1
Bølljan rojllar æddjann 59) fram
bavbårns 60 ) kløpper 61 ) runga.
Trønntan 62 ) knaddrar 63 ) gjendi 64) stran 65 ),
sjøna skudan gonga.
Nu de høllmar 66), krakk 67 ) å vång 68 )
blarar 69 ) i senn kruna 70),
au ejn lømm 71 ) ijn hør å sång,
hæjllut 72 ) raul a nunan). :!
Ad højstbrynan 74) bajlar' e( 75 ),
bonij n saisa 76) brynar 77 ),
rauana 78 ) i stakk e trøtt 79 )
krya 80 ) øjen 81 ) vrønnar 82 ).
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[: Bajla 83 ) rojllar vijnterhajl84)
auer kløppans tijnja 85 ).
Fjæjl86) å brødda 87 ), dala, svaj 188 )
kjyllens 89) læjnkjer 90 ) bijnja. :)
Kløppebonijn 91) gryzar 92 ) saj
auer rågg 93) å driver.
Slæna java dorra vaj,
stolt i trajn 94) de pivar.
Dejn haudkomna 95 ) gnazijn 96) må
en sannsaga 97 ) tælla;
runt ijn ræU i drøzza 98 ) stå
tøsst 99) ejn krødda 100) bælla.
Me glariven 101 ) læzer hajn,
veddan KofIed læjnte 102 )
Svenskana, å kongijn hajn
frihed lanned sjæjnte 103).
[Teksten forfattet af J. C. S. Espersen.
Melodien efter Chr. Bech, Svaneke.]
1) brat, stejl. 2) ung So, som har de første Grise. S) Spædekalv,
halvvoksen Kalv. 4) Tyr. 5) broget. 6) Nærheden. 7) binde. 8) blakket.
9) Hingst. 10) smaa Drenge. 11) indhente, fange. 12) Pindsvin. 15) gotter.
14) Træstub. Hi) Ravnen. 16) hyggelig. 17) Hækken. 18) Nattergalen.
19) spøgefuld. 20) rank. 21) Karl. 22) vævre. 25) kildne. 24) Piger.
25) gantes, kærtegne hinanden. ~6) strag = rag: rank, velvoksen.
27) Mandighed. 28) pynter. 29) frier. 30) kort Pibe. 51) ferm, frejdig.
32) graalig. 53) fornem. 34) eftertænksom. 35) i Hugstilling. 56) stirrer.
37) Stegerset. 58) Spøgelse. 59) gaar lydløst (som et Spøgelse). 40) flittig.
41) tjenstvillig. 42) saa hurtig 43) skynde sig. 44) ung Tjenestepige.
45) Kakkelovnskrogen. 46) yngste Søn paa Gaarden (den, der skulde
arve Gaarden). 47) en Smule. 48) klynker. 49) vred. 50) ham. 51) snærrer.
52) svinder. 53) Tordenen. 54) fælt, frygteligt (om Vejret). 55) trækker
sammen til Regn. 56) Arbejde, Umage. 57) Plaskregn. 58) Storm.
,.g) Blæretangen. 60) Havstokken. 61) Klipper. 62) Trønnta, Vejrmølle.
Det var gammel Oyerlro, at Fiskere og Søfolk aldrig paa Havet maatte
nævne Ordet Mølle; det vilde lringe Ulykke, om de gjorde det: de
skulde i Stedet for Mølle sige >trønnta«. 63) larmer. 64)imod. 65)Strand en. 66) holder op. 67) Underskov. 68) Vang. 69) glinser. 70) Krone.
H) Tone, klingende Lyd. 72) hyggeligt, venligt. 73) nynne. 74) Høstens
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Begyndelse. 75) stunder det til. 76) Leer. 77) hvæsser. 78) Rugen, de
forskellige Marker med Rug. 79) Rugen er sat i Stakke (der er pakkede sammen med Fødderne, de er >trøtt": traadt sammen). 80) kry.
81) Heste. 82) vrinsker. 83) snart 84) Vinterhagl. 85) Tinde. 86) Fjæld.
87) en med bratte Sider afgrænset Dal (hvorigennem gaar en Vej).
88) Kildevæld, et Sted, hvor Vandet vælder ('svæjller<, svulmer) op
af Jorden. 89) Kulden. 90) Lænker. 91) Klippebonden. 92) forundrer sig.
9S) Snefog. 94) tiltraadt eller tilkørt Vej (i Sne). 95) en, der har en god
Hukommelse 96) Gamlingen. 97) iEventyr. 98) Hob. 99) tyst, stille.
100) Hob, Samling. 101) Glarøjne, Briller. 102) lænkede. 103) skænkede

Nr. 90.

Vautehorrijn. *)

[$ikrr$Ip-~~~=~~~~=~:-=a=-~-;-~
De

e då nad1)for-pinenes2) å

gå å vauta kvæjed, a

~M.===-~=r.·-~~~~~~=~~-f~~
ner S) me mårmål 4) komma di enn-te 5) i - nu så fæjed 6). Ja

.~ -r ~~~~~s~-~a=~~-~
synes, de va bajla 7) gjort å løvva nel' te horrijn 8 ), di

kujn-je vi-za 9) pi-be-lijn a - sta me ma-da-kor-rijn.

Haj l Blakka då, vår ska du hænn?
å Svårtstjærn 10 ), vettu l l) vænna!
di sakkermænskens 12 ) ringkarna 13)!
ja ska nu hænn å gjenna 14).
De va då nad forpinenes,
ja slo mijn ankel å maj!
Se Blakka å dejn kjyrkallijn 15),
nu vell di løv\'a frå maj.
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Se nu dæjn gamla Røryjggjan 16),
nu mar 17) hon hænn a korned.
Se, de va rætt, ja ramde'na
ju læje mett på horn ed.
Fijkj ja'na fat, ja skujlle slå
alt va ja kujnje maita,
for de forkjæna di sku au 18),
når di ennte vella aita19 ).
Nai, marmåled forgjædda 20 ) di,
de gjorr di au så ota 21 ).
Ja kajn nok vedda, klokkan e
ejnhijlu 22 ) auer åta.
J a hon e kansje auer ni,
ja de e hon tevessa 2S ),
ja se mænn, se, ja sa'd 24) nok,
nu begjyjnja di å bezza 25 ).
Men veddan 26 ) bølijn 27) ska ja nu,
di bezza ailevajna,
å når ijn så har edd 28 ) sne.s kjør,
ed mer ijn ejn kajn aina 29 ).
Holloj! Ja troer livæ11, a
di bezza ner a dammijn,
så går ja ijn å får mijn mad;
stån dær nu ailesammen!
[Teksten forfattet af J. P. Møller, død 1891.
Melodien efter A. Lind, Rutsker.]
*) Vogterdrengen. 1) noget. 2) forbistret. S) ned. 4) Davre. 5) ikke.
5) snart. 7) snart, hurtig. 8) Drengen. 9) sende. 10) Sortstjerne. 11) vil
du. 12) forbandede. 13) Høveder. 14) genne. 15) Tyrkalv. 16) rødryggcde Ko. 17) vader. 18) ogs3.a. 19) lystre. 20) forglemme. 21) ofte. 22) en
hel Del. 23) til visse. 24) sagde det. 25) bisse. 2(3) hvordan. 27) Pokker.
28) en. 29) overkomme.
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Nr. 91.

En ny, sorrjeli kjærlihedsviza
å forrfattarijn te "vautehorrijn" .*)

.M-=1--t-~~~~f~=~~~~=-__~
-"-.--~~---f=~=::l
1
En vi-za vil jå sjøngga, ja dæk!ar ijnjed vass ) hon

--

- - - - - - _____- - # ! -

di hår borred dommS) ad i-mod maj som nåd pakk, vår-

~=~Fi=~-~
7.=E~==
~--~- ~~~)
~--"-.---..".
.--

-----.----.

au - er

jå

e kommijn så slyt

i

foll-ka-snak.

De va nu ajnda pijnjes 4 ) i ølgjiled 5) iljor,
Ja hausar'ed 6) så æyent7), vi sodd i nogged for
ud på dæjn sønnre loijn 8) å sevte 9) \'oss ejn pæl,
ja kajnse trijlle-fira 10), di smagte då så væl ll ).

Vi va ijnhijllu 1 2) kara 13), å pajjer va dær follt 14),
å dæriblann va en, som va ræjti jøsS 15) å sto11t:
de va mijn gamla kjærest Malena, - ja ni 16) vedd
då i de mijnsta, a de va tæmmelit på gledd 17).
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Mænn nu ska ja fortælla, frå fosstan 18) å te sist;
ud ska'd nu, ænntann så de egaled æjlIe vist1 9);
mænn, nue 20), de va gjiled, e gran å len 21 ) ja kom,
ja e lid våraløzer 22 ) å snakkar rujnjenom 2B ).

Så ijnjan ja kom ner 5S), så va di alt dorra vaj,
å ja van'te te sijns me å gjorra nad ståhaj,
nai, ja gjijkj rætad jemm ad, ja vakje då i stann
å dy maj for, a ju mina iven 54) sto i vann.

Så drak vi tol-tre sypa 24 ), å pajjar fijkj mø 25 ),
å Mass gjijkj så færmt mæ ejn talIrekk 26 ) veddebrø;
mænn så kom Holjer SpelIemajn fram mæ sin fioI 27 ),
så kom di mæ ijn fjærijn 28 ), hajn skujlle ha te stol.

Ja tæinte mæsst å sæjnt 55) maj - ja de e ræiti sant mænn, dæmme. hænn te måzzajn 56) dær va så dæula
lant;
ja tæjnte au å hæjnt maj, mænn hadde ijnijn klaun 57 ),
å ømmer kom'ed for maj dæjn skars Malenans naun.

Hajn gå saj te å spella, så ble dær rætt edd hOpp29);
mænns kom ja hænn te bølIkijn 30), dær krattada 31 )
ja opp
32
på stæjnjed, for ja syntes, a ja va nogged fuI ),
a dæmme 3S ) tæjnte jå å ta maj ejn lidijn nuI 34).

Så kom ja te å tæjnkja på gamla goa tijn
å ga maj te å tuda, de lætte på mett sijn.
Ja tæjnte på de fossta 58), hon kom på dæjnja len,
vår hon for mina iven 59) va nætt å sjær å ren,

Jå hadde dån'te Su ) lijggjed dæroppa nad kvater,
forrijn ja høre dær kom et par govenner S6 ) fler:
de va Mass å Malena, di hadde enads om
å gå dærop i ståjn for 37) å tå en rujnjenom 38).

så frakk 60 ) å så benømmen 61 ), så hypen 62 ) å pojs6S) på'd,
å de så gårsens folk 64), ja, å flere, som dær så'd;
hon kujnje bryjggja 65 ), bræjnja 66), ja gjorra malt å fr0 67 ),
hon kujnje kjølIna 68 ), fajja, re ujnje gott 69) å t0 70 ).

Ja rokkada maj ijkkje, ja dojde 39 ) for å se,
ja tæjnte: de e maita 40 ), va di vil ta dom m te;
mænn jå ska saj, jå hadde en liden tæua 41 ) på,
å så vad ijnjed ujnjer 42), ja sav mæst 4S) rættad frå 44 ).

Ja tæjnte på dejn otan 71 ), vi folldes 72 ) ad te bøjn 73 )
- nåd har'ed saita på saj, ijn fåstenes 74 ) hør
gjøjn 75 ); _
ja spore: »vettu varm menn konna?« hon sa »jo«.
Så va'd så læje fra m, vi va kjærester vi to.

De varde dån'te 45 ) læjnje, snart våunada ja opp,
forde di gjore maj edd forrdæuladd 46 ) styt spelopp47);
ejn tøtta 48 ) edernæjlIer 49 ) di låkks 50 ) hænn på maj smed,
ja ble mæsst tokkaløzer 51 ) - ilælI då 52), vår di bed.

Ja
ja
ja
ja

tæjnte på ejn marn, ja kom gånes dær frambj76),
så lid ijn om portijn, hajn van'te tæpt 77) idi;
had de ila 78) støjnner 79) å gjijkj ijænn mæsst 80) strais,
sknjlle ha et ærne uræH te måItidais 81 ).
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Hon så maj å kom ud åsa: »Sørn, du e så bra82),
når bara du vil komma hærhid egran ista83),
om ojnjarnati 84) gjærna - kom bara nogged rapt,
di sælle 85 ) ta a marken, de skan'te ble så knapt«.

Så ota 110) har jå onnrads 111) på vår di kom dærop,
for dajnsarna på loijn di måtte då sait stop;
mænn dær va nok ejn opgång frå fårahuzed å,
å sødden'ejn 112) som Mass snusar nok i var ejn vrå.

Ja kom då, mænn hel sijlla, ja skujlle syzla 86) fosst,
ha autanmåled 87 ) au, for ja kjænte 88) for mijn kost.
Då ja så kom, så lå hon, mænn stersdarn 89) sto på
klæmm,
så gjijkj ja ijn - om otan så fnattada 90) ja jemm.

Nu slutar ja menn viza å sajjor jorr gonat;
ni se'n nok, ja hår fåd tol-tre po ffl er 113) i mijn hat.
Di fijkj ja dæj n natten, ja skorrte op i slæjn;
dæjn kujnje vi au gjærna te då 114) hatt idå væjn.

De va'kje 91 ) så rætt ræitit - å livælI ja kom ijænn,
ja inu øggan-ijnja-va 92 ) ja snæite maj dærhænn,
for hon va nu så slesken 93 ) - va kujnje ja så te'd94)?
å ja, mijn arma stakkajl, ja skujlIe lad' na bled95).
Alt søddan gjijkj ja å tæjnte auer på væjn;
då ja så kom i portijn, ja storrte op i slæjn96).
J~ s,:unada 97 ), sav auer, te klokken va mæst taI98),
da alle gårsens folk va om maj me sty å ga1 99 ).
De van'te artitl°O), mann de bier saita varr 101 ) inu:
om fåstelann 102 ) ja inar 103 ), hon pottijn slår itu104),
å hon har sait te Ijnjer, Yi hadde te å la105),
a ijnijn ajnijn for'ed ska stå ijn stak kais ja.
Ja har'ed kjesamt 106) for maj, som ni nu nok har hørt,
å e så harmse på'd 107), ja maj skujlle lad forført.
H ad'ijkkje vad de stæjnjed, så vad ju ijkkje varr108),
så skujlle ja hat tad'na 109) som ejn galante!" kar.

[Teksten forfattet af J. P. Møller.
Melodien efter H. Abrahamsen, Aarsdale.]
*) En ny, sørgelig Kærlighedsvise af Forfatteren til» Vogterdrengen «.
1) Vaas. 2) handler. 3) sig (dem). 4) Anden Pinsedag. 5) Ølgildet.
6) husker det.
7) saa lige. 8) den søndre Lo. 9) delte. 10) tre-fire.
11) godt. 12) en hel Del. 13) Karle. 14) fuldt. 15) pæn. 16) I. 17) paa Gled.
18) fra først. 19) klog. 20) nu. 21) afVejen. 22) forstyrret. 23) rundtenom.
24) Snapse. 25) Mjød. 26) Tallerken. 27) Violin. 28) Fjærding. 29) en
Hoppen. 30) Mellemvæggen, lav Væg mellem Loen og Laden. 31) kravlede. 32) døsig. 33) dermed, derfor. 34) Lur. 35) da ikke. 36) Godvenner.
37) i Stedet for. 38) Svingom. 39) døjede for (det kneb for mig). 40) jeg
gad vide. 41) Rus. 42) Under. 43) næsten. 44) lige straks faldt i Søvn.
45) da ikke.
46) bandsat.
47) Puds.
48) Bundt.
49) Brændenælder.
50) >lukt<.
51) ude af mig selv.
52) alligevel da.
53) ned. 54) øjne.
55) druknet. 56) Mosen. 57) Rebende. 58) første. 59) øjne. fiO) rask.
61) behændig.
62) knibsk.
63) fin.
64) Gaardens Folk.
65) brygge.
66) brænde Brændevin. 67) mæske. 68) lægge i Kakkelovnen. 69) rede
godt Seng. 70) vaske. 71) tidlig Morgen. 72) fulgtes. 73) Byen. 74) fastende. 75) Gøgen. 76) forbi. 77) lukket. 78) daarlig. 79) Tid. 80) omtrent;
81) inden Davretid. 82) rar. 83) i Aften. 84) mod Aftenstid. 85) Husbond
og Madmoder. 86) passe Kreaturerne. 87) Aftensmaaltidet. 88) tjente.
89) Køkkendøren. 90) tidlig om Morgenen listede. 91) var ikke. 92) forrige Uge. 93) slesk. 94) hvad kunde jeg saa for det? 9,,) være. 96) Slæden. 97) faldt i Søvn. 98) tolv. 99) Støj og Raaben. 100) morsomt.
101) værre. 102) Fastelavn. 103) frygter. 104) slaar hun Potten itu (barsler). 1(5) at læsse. 106) bedrøveligt. 107) harmfuld over det. 108) værre.
109) taget hende. 110) ofte. 111) undret mig over. 112) saadan en. 113) totre Buler. 114) til da.
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Nr. 92.

Hallstøddijn. *)

f@~~~-=;;=m
~~~ -~~--=J-=P
...----.1---.-- - --.-r:::-- --.--.Hør ÆI - se, ja vil gjev-ta maj, å dærsom du vil

f@l~~~-~~Æ--~R~-J-t=~~=V

E

»Dæjn ståvijn, som du grotar8 ) å,
vil jå'kje ejngong ajja;
behojl'ijn sæl å drik idå,
når du ska ud å majja .
De ijkkje stort a skræppa 9) å,
a Nels fijkj ont i mavajn;
mænn taks-vært va'd 10), ifajl saj så
du vijlle tå å lavajn.

hil maj, så vedd ja ded mæ sant å sajl), a jfln'-te ska be-

~~---~~=~~r~~~~
dra daj. Ja har ejn dai -li sølIstov 2), ja har ar-radS) æt -te

r~-~~~~1~=T =t~~f=I~~~@ni

Nai, jå hår hørt å troer au,
du e - som folk di sajja edd sakkermænskeds ll ) skobbatråu 12 ),
som ijkkje vær å ajja.
Du måtte ræjti hera 13) daj t
Du kajn'kje håra saisijn 14)t
å søddenejn 15) vil gjevta saj t
jo, dær blev ræjti aisijn 16)«.

mo-er, dejn ska te ja - gau-a 4) du ha, å hajn e pen å

»J å

go - er.

Ja kajn gå yda 5) for ejn kar,
de torr ja gjærna sajja,
for dær ska ijnijn gjorra nar
udå maj på å majja.
Ja sænnde 6) au te Nels ifjor,
sa hajn fijkkj ont i mavajn;
om otara hajn gjorr saj stor,
så ska jå ræjti lavajn 7)«.

vedd nok, ÆIse, vårfor a
du bIer så kårt for holled 17);
de e, for du å Nels ni va
ifjor i hauragolled 18).
Di anre sad, a du mæsst lå
å hæjggjada 19) op ad'ijn;
mæ daj de skråved 20 ) va ju då
nåd fålia beladijn?1)«.

»Nu blev du ju plaserlier22 )
å ræjti kar i snudan 23 ),
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Då fijkj hon rått for ila Sød 37),
hajn ojnde'na knap madijn,
hajn drev'na ud, hon lå i hød
å græd', hon skujlle tad'ijn.

mænn gjemm du hæjller denn plaser
å bær' na ner te Studan 24),
te Bajnta, som du gjorr så å,
ja, æjlle te Bojl Futa;
dær, vedd ja, har du æmmerå 25 )
en fojje tijn å nuta 26)«.

dæulijn au regjer ided 27)!
væmm, kajn ja ijkkje vedda,
har løvved daj i snudan 28 ) mæd,
ja gjennem Studans ledda 29)
jalp Bajnta mæ en kjita vann 30);
hænn te voss kom Bojl Futa;
mænn de e låjn, a ja iblann
har hatt nad dær å nuta 31 )«.
» Så,

[Teksten forfattet af J. P. Møller.
Melodien efter L. P. Jensen, Ibsker.]
"') Den halvvoksne Dreng. 1) med Sandhed sige. 2) Sølvstob (Bæger). a) arvet. 4) Ja-Gave, Fæstensgave. 5) gøre Fyldest. 6) sendte Sæd
fra Læsset. 7) behandle ham. 8) praler. 9) skryde. 10) Tak værdt var
det. 11) nederdrægtigt. 12) Skubbetrug: Drog. 13) være indbildsk.
14) skærpe Leen, ved at hamre Æggen tynd. 15) saadan en. 16) en rar
Redelighed. 17) kort for Hovedet. 18) Havregulvet. 19) hang kælen.
20) Skrog. 21) plaget. 22) morsom. 23) kry paa det. 24) 'Studens' kone.
25) jævnlig. 26) en lille Ting at smaasysle med. 27) »Saa, Djævelen ogsaa regere i det!. 28) Næsen. 29) Gærdeled. 30) en Spand Vand. 31) at
tage Vare. 32) gnaven. 33) skyndte. 34) afvist ham, ydmyget ham.
35) en Krakiler. 36) og forskrækkelig Fandens doven. 37) Da kom hun
fra Asken i Ilden (hun fik >raat for usødet«).

Nr. 93 a.

Så gjijkj hajn gnadrier 32 ) sijn vaj,
hon ga saj te å grina
å løvv så jemm å spode 33 ) saj
fortallled for Krestina,
vøddant hon hadde dot'ijn å 34);
mænn spe kajn tis nok komma
for spottars ajjen dar; de må
vi stoppa i vor lomma.

En ny å fæzli hosamm jylaautansviza. *)

til i-~~g--~l§
Då

l

.H$==$ ~

li -dijn, ja va mænn 1) å - ta

~~rtrs=~ff.t))-~
år,

For sin, då tol-tre år gjijkj hænn,
hon toza va å tau'ijn,
et kræjnjelse 35) vad, vår hajn kom
å ila fanens dauijn 36).

ja va gan-ske

ja måt-te ud på bojden 2) å præ-va vau-ta

får; om armijn mo - er tau maj å lun - ka - da

a-
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dæjn enesta, som vessted, va pajjan - uden maj;
mænn hon va ijnjen sladdra, de må ja om hæjnje saj.
sta me maj hænn te Pær Lar-sa, hænn au-er longa ma 3).

Pær Larsen va'kje jemma, hajn va nu gåjn te kraus,
de fijkj ja sin å vedda - di kalted' te Pær Laus 4);
m ænn moer tau imod maj åsa: » Vår du ser ud,
kajn sødden'ejn væll vauta, mossen 5), lidijn
snørsnud?<

Ja mente maj ijnhijllu 6), ja hadde haua 7) på,
æjlla hrøggte vi hælla me båra hauden S) gå;
hozzarna va toda 9 ) - å sko på foddarna,
monga gjijkj alt på dejn len å flintada 10).

Då vanngrødijn va sloggijn, å folken va i sæjn,
vår far hajn kom frå krauijn, jemvravlenes med
dræjn l l).
Å ja, som lå a lydes 12), fijkj høra et ståhaj :
> Vi andre gå å slæva, du bara fyjllar daj!«

Om marnijn tau ja fårn ud, dær va nu ijnijn vær;
- di brøggte majjed låna, kajn ja fortælla jærr di va mæsst ajle goa, dæjn ena va lid skalHl),
men ja fijkj snart korert'na, ja hadde ejn go paP4).

Så gjijkj hon væll å linkada 15) i åta, fjaurtan da,
mænn va dær nu gjijkj ad'na, ja va'kje dæjn, som sa;

Då ja nu hadde vautad i to-tre øggers tid,
- det va væll knapt så læjnje, sin ja va kommijn
hid ja kjænde 16) ajle kraiturn - ja hadde et å kjiv 17) å ajle nabobællane å Jennsa longa kniv.

Då klokkan hon va åta, å far va gaJn sijn vaj,
vi gjore, va vi velle, a Jens kom hænn te maj,
å fårn, di gjijkj a havrajn 18), vi lå ibåg ejn torn,
ja lavada en mølla, hajn snev 19) et lided korn 20 ).

Men ejngång snev vi bæjggje, de va nu fædommt 21 )
gjort,
for får fijkj ont mavajn, gjijkj udanfor sijn port.
Hajn kujnje ijkkje se vos, mænn så vår fåraflok
i havrajn å røj på voss me ejn longer k vallkestok 22 ).

Ded gjore æjlla ijnjed, for havrajn va'kje vår,
mænn får va nu unøtta 23 ), som de så ota 24) går;
di anre stå domm sajta25 ), men horrijn ska ha pryl;
ja hadd'ed æjlla hæjllut 26 ) å ble dær mæsst te jyl.

Nu ska ja livan
de har nu æjlla
Ja va nu mænn
dær va en liden

tælla, vøddan 27 ) de gjijkj ejn gong,
ijnjed å gjorra me mijn song.
ejn bælli, men hadde longa ørn:
sprekka på pajjekammersdørn.
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Vår far gjijkj nu ejn autan å snøjada 28 ) omkræjn
å gjore saj et ærne, då pajjan va i sæjn.
De va så dæula morrit 29 ), ja kujnje ijnjed se,
å sajja, va ja høre, fån ni maj ijkkje te.
[Teksten forfattet af J. P. Møller.
Melodien efter Othenius Kofod, Rønne,
død 4.6. 191O.J

~®~I' J:

JE;J;;;]j;J t= tEf~~~- .~~ '17j

maj hænn te Pær Lar-sa, hænn au - er Ion - ga ma, me

-

t®~~
~ -~ -~--~
~~~~~.. ~

II
r:::

S-- ~I~~-~
l' ]- ~~
~----f--~

maj hænn te Pær Lar-sa, hænn au - er Ion - ga ma.
*) En ny og forskrækkelig fornem Juleaftensvise. 1) kun. 2) paa
Landet. 3) Engdrag. 4) de kaldte det saaledes hos Per Lovs. 5) maa
jeg tro. 6) meget. 7) Hue. 8) Hoveder. 9) vaskede. 10) gik med bare
Fødder. 11) Karlen. 12) lyttede. 13) lumsk. 14) tyk Kæp. 15) haltede.
16) kendte. 17) een og tyve. 18) i Havren. 19) sov. 20) en lille Smule.
21) meget dumt.
22) Knortekæp (af Kvalkved). 23) tvær, gnaven.
24) ofte.
25) sagtens.
26) jeg havde det ellers rart.
27) hvordan.
28) snusede. 29) det var saa Pokkers mørkt.

[Melodien efter Chr. Sørensen, Aarsdale.J

Nr. 94.

Te Borrijnhohnarna i firåtrøss.*)
Dansk Folkernelodi.

EEV1-~~_-f'--~=~F~ ~t=
I:!JZ~E~

Nr. 93 b.

~~~~~..

Å hø-ren, mi - na hor - ra, edd grøz-zen 1) Borrijn-

En ny å fæzli hosamm jylaautansviza.

das "t-j~$åy.±-1-=f$
...
I:!JZ~...

Då ja

va gan-ske li-dijn, ja va mænn å - ta år, ja

[®~ l: ~-~--=i~*-~~~~~
måt-te ud på boj-den å præ-va vau-ta får; om

-===

~---==-q

EJ -t

holmsl2): i Holsten ha di Ty-skijn, dær går hajn fram så

~-~~~-_._-~~-~-~
~-k --~ S~~ II~fI-- ----r---fL-.-~
_-~ -----==~==!=~--\.t-==--=~==~====

~

lommst3). Hajl vijlle bijl-la folk ijn, hajn skujlle steff - ta

~[P~l J ~·t~ ~ ~ n=~-~-ij
--

armijn mo - er tau maj å lun - ka - da

a - sta

me

fredd;

_._--~---~--~--_._-.~

mænn hajn vil

ræu - a 4) Slæss - vio), de
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vi ju ai - le vedd; mænn hajn vil ræu - a Slæss - vi, de

I:

vi

I:

for vess nu aile Danska ble jemma lisom vi
å sænde bara hozzer l2) å vantalS) hænn å kri 14) ,
tau Tyskijn hela ræjed I5 ), å Borrijnholm gjijk me,
å dærfor, mina horra, tan hænn å jælpen te. :1
[Teksten forfattet af J. P. Møller. I Foraaret 1869 dikterede Forfatteren dette Opraab til Eleverne paa
Bornholms Højskole, som dengang
holdtes paa Pæregaard i 0sterlars.
(Meddelt af Jul. Larsen, Rønne Vang).]

ju ai - le vedd.

Men VI gå aile jemma, vi snakke nok om kri;
vi e så gIa ver Svennskijn, for hajn står
Danskijn bi.
6
Vi ønnska bara, Frannsmajn ) å Ængelsmajn 7)
vil me
å Rysijn 8) me en nota - som forr - vil jællpa te. :1

*) Til Bornholmerne i 64. 1) en Smule 2) Bornholmsk. 3) lumsk.
4) røve; tiIliste (som Ræven). 5) Slesvig. 6) Franskmanden (N ationen).
7) Engelskmanden. 8) Russen. 9) dem. 10) hvordan. 11) Grænseskæl.
12) Strømper og 13) Vanter. 14) at kriges. 15) Riget.

Nr. 95.

En ny Viza

I:

Vi glæ voss ver di Danske, domm 9 ) ed VI
hojla me;
lO
men vøddan ) vi så snakka, så lyer'ed mæsst te,
som mena vi, vårt lann va et ræje for saj sæl,
å haved rujnjen om voss de va vårt grænsesjælll).

om

bonens Greta, dær ble denakonna. *).
:1

Men sant ed, mina horra, når Dannemark
har kri,
ed skamm for voss å tæjnkja, a vi kajn
varra fri.
N ai, vess vi gjore ræitit, så spore vi om lau
]: å komma auer te domm, de gjOlTes nok behau; :1

Dækktad udå ejn majn frå Saltuna**), som nu e fløtt
å boer i bøjn.
Cmi. Dansemelodi.

~
~-I-----~~-~
~ y-.-~
=S S ~=--~::b= e. -- -~=J
~=1

-

~ r-~-

Nu - e!

---~-- - , t - - , t - - -

iblannt ajn-jed, vess ja kajn 'ed, ska ja

gjær-na gjor-rad strais, nu har ja

tid, mænns ja
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Iii"7
S=S=T~~~ ~~~~
~~--~=~~=-t=
~ ==-4
ha-rarl ) mijn sais 2): Ded e mænn ejn bed-da, I fåen

.~~ ~~S==f=te-==~ ~ p4
sai-ta 4), vil

var - ra

~!L~=jr_~=~~f-.. •

lid

bra 5).

Så vil

ja for-

Mer ska ja jorr fortælla :
tol-tre bælla
hadde bonijn, vår ja va,
døttern, dejn ællsta, hed Greta å va
daili som en rosa,
mænn en toza,
for hon vijlle ha ejn den 1S),
som dær va gammajl å sjæver på ben.
Ja hollt majjed å'na 14),
når ja så'na
ble ja kjessammer 15) å sær,
vrælada højt, når a denijn kom dær.

-!-~L ~ T---)~ ==--3

=-~-=t;I==---==~~==~~.-=.~I~,,_~.= -----,p-~
T

tæl-la, mi-na bæl-la, vød-dan ja har kjænt meet bro

Mænn de va nu forra 7),
vautehorra R)
ner i Røsen 9 ) på ejn går
va ja to somra å \'autada får;
så ble ja komformerder
ekstramerder
udå huzbonijn ja bIc,
il på mcnn lønn fijkj ja fæm daler te.
Konn hon ble så nagg på'd 10 ),
dæjngong hon så'd,
a ja fijkj så fulte pæjn l l ),
sjæjlde 12) på bonijn, då hajn kom
sæjn.

Så vad nu vel' Røkjijlla 16)
nogged sijlla
ud på autanijn ja gjijkj,
iva på Greta mæ ejngong ja fijkj.
Ja sa'na menn menijn,
a dejn denijn
kujnje hon gjærna sai agjøss!
Greta sa "jå«, å hon gå maj ejn kjøss;
»ja har tit forhauad 17)
a forlåuad
mæ dejn denijn ja va bled«,
søddan så Greta å satte saj ner.

Bonijn, hajn forstoed,
I kajn tro'ed!
jå ble ræltad kjørt på dørn.
Hajn hadde hørt mæ sjidena ørn,
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va vi hadde snakt om
nok e de' som!
Greta hon fijkj døggti pryl.
Ja rømmde ijnan 18 ) ejn måned for jyl.
Døttern, hon fijkj krampa
for ejn tampa,
som a rarijn hadde sait,
ja skujlle smagt, fajl hajn hadde maj rait1 9).

Om Vildt og Jagtret paa Bornholm
især i ældre Tider.
Af

Sagfører JOH. BULMER.

Mænn monga år e gåna,
sin 20 ) ja så'na.
de e Greta, som ja men 21 ),
sjællan de va, a ja kom på dejn len.
Vøddan de så går'na,
dejn, som får'na,
får en konna, som e go,
hæjllu 22 ) å nætt - men ijåns 23 ) kajn I tro!
Denijn lau 24) maj vedda 25 )
på ejn bedda
sjided skrotobakspaper:
»Greta e gjevt å har bælla mæ mer<.

Efterat der nedenfor i Afsnit I er fremsat nogle
koiJ:e Bemærkninger om det bornholmske Vildt (derunder om halvvilde Heste), gives der i det følgende
Afsnit II i kortere Træk en historisk Omtale af Jagtretten paa Bornholm. Sidstnævnte Afsnit kommer
naturlig til ogsaa at indeholde bl. a. en kort Behandling af Lunds Ærkebispesædes og Staden Lybæks fordums Rettigheder over Bornholm. I Noter
under Teksten angives de vigtigste Kildesteder til
denne.

[Forfatteren er død. Familien ønsker ikke
Navnet offentliggjort.]
*) Degnekone. "'''') Fiskerleje mellem Svaneke og Gudhjem.
1) skærpe Leen ved at hamre Æggen tyud. 2) Le. 3) Barndom. 4) som
sagt. 5) skikkelige. 6) Andenkarl. 7) før. 8) Vogterdreng. 9) Rø Sogn.
10) Konen blev saa vred over det. 11) fuldt med Penge. 12) skændte.
IR) Degn 14) hende. 15) sorrigfnld. grædefærdig. 16) Rø-Kilde. 17) fortrudt. 18) inden. 19) ifald Tampen havde naaet mig. 20) siden. 21) mener. 22) behagelig. 23) for et Øjeblik siden. 24) lod. 25) vide.

J. .
Om Vildt.

[
,

Af firbenet Vildt har Bornholm Harer, Ræve og
Raadyr, hvilken sidste Dyreart er indført til Øen for
henved 30 Aar siden, efterat der forud i længere Tid
ingen Hjorteart havde været sammesteds, jfr. nærmere
det følgende.
I ældre Tider fandtes paa Bornholm betydelige
Flokke af Hjorte, mulig udelukkende Krondyr (Kron4
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hjorte). Efter nogle SkrifterI) skulde man antage, at der
i ældre Tider ogsaa har været Raadyr paa Bornholm.
I efterstaaende Tekststykke, hvortil Note 16 hører,
nævnes ogsaa Raadyr. I en længere Indberetning af
17. Maj 1658 fra den daværende svenske Landshøvding paa Bornholm Prinsenskjold til den svenske
Konge findes imidlertid udtalt 2), at der formenes at
være 500 Kronhjorte paa Bornholm, medens der ingen
Raadyr er. Daadyret - som danner en Mellemstørrelse mellem de to nysnævnte Dyrearter, og som
menes først efter Oldtiden at være kommet til Nordens
Lande - har i alt Fald vistnok ingensinde haft Ophold paa Bornholm. For de tre omtalte Hjortearter (Krondyret, Daadyret og Raadyret) er Betegnelserne Adelvildt, Storvildt brugelige Betegnelser.
Navnlig langt tilbage i Tiden har Bornholm været
et gunstigt Hjemsted for Adelvildtet, som behøver
Skove til sit Ophold. Det tør anses for sikkert, at
Størstedelen af Bornholm engang i Tiden har været
skovbevokset. Efterhaanden svandt imidlertid Skoven
mer og mer især ved Borthugning, og en Del af Landet
opdyrkedes, medens Lyngen andre Steder bredte sig.
Men omtrent midt paa Øen holdt sig dog længe en
stor Skov, Almindingen kaldet, ligesom der ogsaa
navnlig paa Øens Nordøstside holdt sig betydelige
Skove mellem det dyrkede Land.

Det ses, at bl. a. Kongerne har lagt betydelig
Vægt paa det omtalte bornholmske Vildt, særlig af
Hensyn til Kødet af Dyrene. Ofte "har Kongerne ladet skyde eller fange Storvildt paa Bornholm. Herom
skal eksempelvis nævnes følgende: I 1581 sendte
Kongen til Bornholm en Vildtskytte,der skulde skyde
saa mange Dyr, at der kunde udkomme 48 Tdr. Kød,
og skulde Kødet, efter paa Bornholm at være nedsaltet i Træer, sendes til Kronborg Slot (ved Helsingør)'!). I 1630 havde Kongen Jægere paa Bornholm, som skød over 200 Hjorte, der oversendte s
til Sjælland. I 1671 lod Kongen fange paa Bornholm
30 Hjorte, som oversendte s levende til Sjælland 4).
Ogsaa senere i Tiden har Kongerne - bl. a. gennem Øens Skovrider - ladet skyde og fange Storvildt paa Bornholm. Fangsten er antagelig sket ved
at udspænde Garn i Skovene.
Da imidlertid den foran nævnte Almindingsskov
i sin Tid var ved megen - tildels ulovlig - Hugst
blevet stærkt formindsket og udtyndet, ligesom ogsaa
de andre Skove paa Øen var blevet formindskede,
blev Livsvilkaarene for Adelvildtet paa Bornholm
ugunstige. Om Vinteren forekom det, at Vildtet
manglede tilstrækkelig Næring og Ly og frøs ihjel. 5)
Kongerne bestræbte sig dog stadig paa forskellig
Maade for at opretholde Storvildtet paa Øen. Jagtretten her var paa vedkommende Tid hos Kongen,

1) Thaarups Beskrivelse over Bornholms Amt og Christiansø,
Kbhvn. 1839, Side 233. Denne Bog benævnes i det følgende
blot Thaarup. - J. A. Jørgensens Gamle Optegnelser om Bornholm i svundne Tider, Rønne 1897, S. 3 og 54. - Samme Forfatters Bornholms Historie 2. Bind, Rønne 1901, S. 35.
2) Nya Handlingar rorande Skandinaviens Historia, 29. Del,
Stockholm 1858, S. 393.

3) Htibertz's Aktstykker til Bornholms Historie (vedrørende
Tiden 1327-1621) S. 491. Denne Bog benævnes i det følgende
blot Htibertz.
4) Thaarup S. 233.
5) Jørgensens Bornholms Historie 2. Bind S. 26 og 35. Thaarup S. 233-34.

4*
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jfr. det følgende. Af og til blev det fra Kongens Side
tilkendegivet, at Menigmand ikke maatte skyde Vildt
paa øen. Navnlig blev Tid efter anden det Paabud
gentaget, at Bornholmernes store Hunde skulde have
det ene Ben afhugget eller lammet, saa at de ikke kunde
forfølge og skade Vildtet. Og særlig for at sikre
Almindingsskoven som et taaleligt Tilholdssted for
Storvildtet udgik der ogsaa visse kongelige Befalinger. Det blev saaledes først ved en Plakat af 29.
Marts 1727 og senere ved en Forordning af 28. Juli
1739 under Straf forbudt alle og enhver at rive Lyng
eller hugge Ener indenfor de omkring Skovalmindingen satte Stene, hvilket Forbud gaves, fordi saadan Lyngrivning og Enehugst betog Vildtet dets
Underhold om Vinteren og altsaa - som Forordningen siger - var Kongens Vildtbane til Skade og
Fornærmelse.
I 1745 fandtes der endnu ca. 100 Stykker. Storvildt paa Bornholm. Men Tallet blev siden stadig
mindre, hvortil Grunden mulig for en Del har været,
at Bornholmerne, skønt de ingen Jagtret havde, af
og til har skudt en Hjort. Af det omhandlede bornholmske AdelvlIdt eller Storvildt skal det sidste Individ være skudt i Tiden ca. 1765-17806). Skoven
Almindingen var da, hovedsagelig ved stærk Hugst,
bragt i en ret ynkelig reduceret Forfatning. I de nu
sidst forløbne godt 100 Aar er Skoven imidlertid ved
Plantning og god Pasning paany blevet kraftig ud-

vikleF), ligesom der i samme Tid er ved ny Plantning opstaaet paa Øen - tildels paa Højlyngen andre større og mindre Skovpartier, saaledes at der
nu paa Øen er flere gunstige Tilholdssteder for det
foran omtalte, til Øen nyindførte Raavildt.
Med Hensyn til Bestanden af vilde Dyrpaa Bornholm i mere eller mindre gammel Tid skal her tilføjes følgende Par Bemærkninger: I Bornholms Museum i Rønne findes opstillet Elsdyrskeletter, fundne
i Øens Højlyngsmoser. Ved Oprydning mellem Lilleborgs Ruiner i Almindingen er der fundet VildsvinetænderS).
I nyere Beskrivelser over Bornholm plejer i Forbindelse med Omtalen af Øens tidligere Hjortebestand at blive nævnt, at der i ældre Tider ogsaa
fandtes paa Øen vilde Smaaheste (Lyngøg ; Udgangsøg; Stod hors, jfr. Chr. 5.'s Lov 5-12--7).
Om saadanne Heste bemærker Thura(h) i sin Bornholmsbeskrivelse 9) af 1756 S. 4: For omtrent 30 Aar
siden holdt en Mand en halv Snes saa godt som
vilde Heste, der hele Vinteren igennem gik hist og
her omkring paa den saakaldte store Lyng og fødede
sig selv. Om Foraaret hentede han dem hjem til
at drive Ploven eller gøre andet fornødent Arbejde.Videre fortsætter nævnte Forfatter: Til Rø Kirke blev
for mange Aar siden af en Bonde foræret tvende
Hoppeføl, der siden bestandig kom til at gaa paa
den vilde Mark. De Føl, som deraf falder, bortsælges til Kirkens. Bedste. Man sørger stadig for at

6) Thaarup, der skrev i 1839, siger S. 234, at den sidste Hjort
paa. Bornholm skal være skudt for omtrent 60 Aar siden. P. N.
Skovgaard, der i 1804 udgaven Beskrivelse over Bornholm,
siger imidlertid heri S. 52, at det nu er et Par Snese Aar siden,
at den sidste Hjort blev skudt paa Bornholm.

7) .Bornholmske Samlinger" 2: Bind S. 102.
8) Antiqvariske Annaler 4. Bind, Kbhvn. 1827, S. 193'og 227.
9) Bogen benævnes i det følgende blot Thura.
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have tvende Hopper, og naar de bliver gamle, bliver
der altsaa af deres Afkom tillagt nye. Disse Hopper
kommer aldrig i Hus, undtagen naar de skal bedækkes, ved hvilken Lejlighed man med Behændighed
maa se at faa dem drevet ind i en Gaard. De er
kun af rin'ge Størrelse, men har særlig lange Man(k)er
og Haler.
En tidligere bornholmsk Amtmand Urne har i et
Eksemplar 10) af Thuras fornævnte Beskrivelse anmærket S. 4, at det var en Bonde paa Tingsted i
Vestermarie Sogn, som havde foromtalte halve Snes
Heste gaaende løse omkring, men at han maatte
ophøre med saaledes at holde løsgaaende Heste, idet
Skovrideren klagede over, at de kom ind i Almindingen og aad af Høet, der om Vinteren blev udsat
til Hjortevildtet. Medens Bønder og Husmænd, hvis
Jorder stødte til Højlyngen, vel i Reglen holdt Stengærde mod Lyngen, har derimod Almindingen paa
heromtalte Tid sikkert ikke engang været forsynet
med nogen Træindhegning (virkeligt Stengærde kom
først omkring Almindingen senere end Aaret 1800): De foran omtalte af Rø Kirke tidligere holdte Følhopper har sandsynligvis for det meste opholdt sig
i de gamle Fællesskove l l) i Rø Sogn. Urne oplyser
paa foran førte Sted, at nævnte Kirke i 1761 ophørte
med at holde Følhopper som· omtalt.
Da de Heste (Hopper), der, som anført, i stadig
bekendt Antal har færdedes løse omkring paa Fællesstrækninger, ligefrem har været Ejendomsret under-

givne, har Hestene ikke ret naturlig kunnet sammenlignes med vilde Dyr, men har nærmest været at
betragte som Husdyr.

10) Findes i det store kg!. Bibliotek under Betegnels"en "Ny
kgl. Samling, Kvart. Nr. 726 b" .
11) Jfr. efterstaaende Note 12 i Slutningen.

II.
Om Jagtret.
l. Under Bispestyret indtil 1525.

Oprindelig har det i Danmark i Henseende til
Jagtretten været saaledes, at enhver kunde omtrent
hvorsomhelst jage og bemægtige sig i fri Tilstand
levende Vildt. Endog efterat Befolkningen havde
taget større Dele af Landet i Besiddelse til Agerbrug,
vedblev denne Regel vistnok i det væsentlige at være
gældende, saaledes at Grundejeren ikke anerkendtes
at have Eneret til at jage paa sin Grund. Kongerne,
der ofte i gamle Tider fandt stort Behag i at komme'
ud paa Jagt, udvalgte sig imidlertid tidlig visse bestemte Jagtsteder (Dyrehaver, Parker)12) omkring i
12) Jfr. den i næste Notes Slutning angivne Literatur. -- Det
lader sig meget vel tænke, at den foran omtalte bornholmske
(Stats,)Skov Almindingen har - medens Øens Vester Herred
før 1260 laa under Kronens fri Herredømme, og en Kronen til,
hørende Borg stod oprejst i nævnte under Herredet hørende, da
hovedsagelig af store Ege bestaaende Skov - været et særligt
kongeligt Jagtsted, hvor de danske Konger af og til har indfundet sig for at øve Jagten. I Almindingen findes dels nogle
lidet betydelige Rester af et gammelt Borganlæg, nu kaldet
Gamleborg, og dels nogle ikke ubetydelige Murrester af en anden gammel Borg (der dog er yngre end Gamleborg), nu kaldet
Lilleborg. Sidstnævnte Borg blev af Kongens Fjender ødelagt
i 1260, før Hammershus opstod. Det er troligt, at Gamle- o~
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Landet, og efterhaanden tiltog Magthaverne - Konge,
Adel og Gejstlighed - sig Ret til overhovedet at
raade over alt Landets Vildt, saaledes at den al-

mindelige Mand blev betaget Retten til at udøve Jagt
paa Landjorden 13).
Paa Bornholm stillede Forholdene sig i forrige
Tider bl. a. i Henseende til Jagtretten noget særligt derved, at Øen ogsaa i verdslig Henseende var
kommet ind under det Lund'ske Ærkebispesædes
Raadighed, saaledes at Kongens Herredømme over
Øen for en Del var blevet ført over til Ærkebispen.Skaane (med Halland og Bleking), som indtil 1658
var en Bestanddel af Danmark, blev langt tilbage i
Tiden i Forbindelse med Bornholm gjort til et Stift
(Bispedømme) med Bispesæde i den skaanske By
Lund, og i 1104 blev Biskoppen af Lund og hans
Efterkommere i Embedet ophøjede til Ærkebisper.
Den overordnede Gejstlighed besad i hine - katolske - Tider stor Magt og Indflydelse og stræbte
navnlig ogsaa efter Rigdom. Allerede i 1149 fik
Ærkebispesædet Raadighed over de 3 af Bornholms
4 Herreder, og som i Note 12 anført fik Sædet i
1327 tillige Raadighed over Øens 4de (Vester) Herred. Ærkebisperne havde Besiddelsen af Bornholm
indtil 1525, dog ikke uafbrudt, idet Kongerne nogle
Gange for en Tid tog Besiddelsen fra Ærkesædet.

Lilleborg har været beboede af kongelige Embedsmænd (Høvedsmænd, Lensmænd) en efter en. Men Borgene kan derhos have
været indrettede paa ogsaa at huse Kongen og navnlig yde ham
et sikkert Natteherberg, naar det behagede ham til visse Tider
med et større eller mindre Følge at indfinde sig til Jagt i Almindingen. Det kan altsaa tænkes, at de omtalte Borge tildels
har staaet som befæstede kongelige Jagtslotte. Lilleborgs nævnte
Ødelæggelse i 1260 blev paa krigersk Vis forøvet af Fyrst Jærmer d. 2. af Rygen i Forbindelse med en Broder til Lunds
Ærkebisp. Jærmer tiltog sig herved et Herredømme over Bornholms Vester (dengang kaldet Rothnæ, Rønne) Herred, der ved
hans allerede i 1260 indtrufne Død overgik til hans Søn Fyrst
Witslaf d. 2., som derefter i 1277 overdrog Herredet til en dansk
Stormand Niels Uffesen, hvis Efterkommere derpaa i 1327 for
en Sum Penge afstod Herredet, med Kongens forudgaaende Billigelse, til Ærkebispen i Lund, som i Forvejen besad de 3 andre
af Øens Herreder og altsaa nu blev verdslig Herre over hele
Bornholm. Siden varede det helt til 1576, inden Kronen paany
fik fuldt og vedvarende Herredømme over Bornholm, idet Lybækkerne kom til, efter Ærkebispesædet, at besidde Øen fra
1525~1576. Inden sidstnævnte Aar havde Forholdene med Hensyn til Kongernes personlige Jagtudøvelse i ikke uvæsentlig Grad
forandret sig. Imidlertid er, som angivet, den Tanke ikke ørkesløs, at den bornholmske Almindingsskov kan i Oldtiden eller
tidlig i Middelalderen være blevet indtaget til kongelig Jagtpark
og være blevet benyttet somsaadan indtil 1260, da Lilleborg
faldt, og Rygens Fyrste tog Vester Herred, som derefter, overensstemmende med det bemærkede, først kom tilbage under
Danmarks Krone i 1576. Kronen kan dog ganske vist ogsaa
have indtaget Skoven for at have den til at faa Bygnings- og
Skibstømmer af. I alt Fald har, efter hvad der foreligger, Kronen
(Staten) i gammel Tid tiltaget sig en uindskrænket Ejendomsret
over heromtalte bornholmske Skov Almindingen, saaledes at
denne senere gennem Tiderne ikke har ligget som en af de i

gamle Love (Chr. 5.'s Lov 5~ 1O~20) omhandlede Fællesskove,
hvor Kongen ejede Grunden og de omboende Bønder Træerne.
Nærved 100 Tdr. Land Skov ~ navnlig i Dynddalen ~- i det
bornholmske Sogn Rø har derimod været Fællesskov, som nys
angivet, indtil i 1830'erne, da Skoven overgik til almindelig
Privatejendom (Thaarup S. 216-17).
13) Om Jagtretten i Danmark i ældre Tider kan læses nærmere i Retshistorien, f. Eks. Matzens Retshistorie, hvor Spørgsmaalet hovedsagelig behandles under de primitive Erhvervsmaader (Bemægtigelse) i Afsnittet om Tingsretten (Privatret II
S. 57 flg., jfr. S. 37--38).
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Med Hensyn til, hvilke enkeltvise Rettigheder
Ærkesædet skulde have over Bornholm ved Besiddelsen af denne, har der vistnok ikke nogensinde
foreligget nogen skriftlig Vedtagelse mellem Kongen
og Ærkebispen. - Det er ikke naturligt at sige, at
Ærkesædet blev Ejer af Bornholm, hvilken Udtryksmaade er egnet til at fremkalde· den vrange Opfattelse, at Ærkebispen blev Ejer af Øens hele Grundareal, og at der ingen private Selvejere (Grundejere)
fandtes paa øen. Øens Overgang til omtalte Sæde
betød, at kongelige Rettigheder over Øen overgik
til Sædet, saaledes at Ærkebispen i flere Henseender
kom til at staa som den øverste verdslige Landsherre over øen. Ærkebispernes Hovedformaal med
at besidde Bornholm var at skaffe sig Indtægter, og
deres Raadighed over Øen bestod saaledes først og
fremmest i, at de kunde tage de kongelige Skatter
(Afgifter) af denne. Men deres Ret med Hensyn til
Øen var betydelig mere vidtgaaende. Schlegel S. 434
i sin Statsret - der forresten misforstaar flere historiske Forhold vedrørende Bornholm - og efter ham
Thaarup S. 7 bemærker, at de Lund'ske Ærkebisper
udøvede næsten fuld Landshøjhed over Bornholm,
gav eller stadfæstede Love, udstedte Privilegier til
Købstæderne, benaadede med Adelskab,beskikkede
Landets Embedsmænd, endog de højeste saasom
Høvedsmanden og Landsdommeren m. m. Denne
Angivelse af Myndigheden er dog maaske vel vidtgaaende, idet det er usandsynligt, at Ærkebisperne
har kunnet ophøje Bornholmere i den almindelige
danske Adelstand 14).

Hvad nu imidlertid Jagtretten paa Bornholm angaar, da kan det erfares at have ligget indenfor
Ærkebispernes Myndighed at befale og raade med
Hensyn til denne. Under et Ophold paa Bornholm
udstedte Ærkebisp Birger den 6. Juli 1499 en Forordning 15) for Øen, hvori bl. a. indeholdes følgende
Udtalelser vedrørende Vildtet sammesteds:

14) Et hos Thura S. 44 aftrykt ærkebispeligt Adelsbrev for
en Bornholmer Jens Koefoed antages at være enten et rent

Ligeledes har vi ogsaa erfaret, at vort Vildt,
som vi nu har lagt Fred paa i nogen Tid her paa
Landet, er nær ødelagt af uvane Hunde, og vil
vi derfor, at ingen Bonde herefter skal have mere
end to Hunde, og er de saa store, at de kan være
til nogen Fortræd for vore Dyr, Hind 16), Raa eller
Hare, saa skal samme Hunde være lammede paa
den ene Fod. Enhver, som imod denne Bestemmelse holder Hunde, skal herefter bøde 3 Mark.
Den, som vil jage Ræve, maa betjene sig af Fangstredskaber og passende Smaahunde.
Naar disse Bestemmelser sammenholdes med nogle
Vidneforklaringer 17), som i 1550'erne blev optagne
paa Bornholm angaaende Jagtretten der, kan det
skønnes, at det mod Slutningen af den Tid, i hvilken
Ærkebispesædet besad Bornholm, var blevet en gældende Regel, at ingen uden ifølge Ærkebispens
særlige Tilladelse maatte udøve Jagt noget Sted paa
grundløst Falsum eHer en Forvanskning af et gammelt Frimandsbrev, jfr. Historisk Tidsskrift 5. Række 4. Bind (af 1883-·84)
S. 699 flg. Om de bornholmske Frimænd findes nogle Bemærkninger nedenfor i Slutningen af Afdeling 3 ved Note 44.
15) Trykt hos Hiibertz S. 38 og i Gehejmearkivets Aarsberetninger 5. Bind (af 1871-75) S. 83. Forordningen synes paany
at være blevet gentaget i 1501, jfr. Thura S. 211.
16) Hunhjort.
17) Nævnes i det følgende ved Omtalen af et Møde i Kolding.
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øen. Det synes dog, at denne Regel foreløbig ikke
strængt har omfattet enhver Slags Rævejagt, ligesom
Reglen sandsynligvis ikke har omfattet f. Eks. Jagt
paa Raager.

de kunde faa Bornholm til Besiddelse i nogen Tid,
saa har Kongen, for at undgaa Krig, Skade og Fordærv, maattet indgaa paa at overlade dem Bornholm;
men for at Ærkes~det ikke derved skal lide for
megen Skade, saa skal Sædet have Varberg Slot med
dertil hørende Len og Herreder til at bruge og beholde, indtil Sædet igen kan faa Bornholm i rolig Hævd
og Besiddelse; og lover Kongen at gøre sig al mulig
Flid for, at Bornholm med det snareste kan komme
tilbage igen til Lunde Ærkesæde 19), og skal Sædet
blive i sin gejstlige Jurisdiktion paa Bornholm aldeles
uforkrænket 2U). - Ved Dokument af 18. September

2. Lybækkerperioden 1525-1576.

Aaret 1525 danner et Mærkepunkt i Bornholms
Historie, idet den nordtyske By Fristaden Lybæk i
dette Aar fik Øen i Besiddelse, medens samtidig
Ærkebispesædet for bestandig mistede sin tidligere
Besiddelse af øen. - Lybæk, der paa hin Tid var
en mægtig Handelsstad med egen Krigsmagt, havde
ydet Frederik d. 1. af Danmark Krigsbistand og
skulde herfor have Erstatning, og da der viste sig
nogen Vanskelighed ved at ordne Erstatningsspørgsmaalet, vilde Lybækkerne selv med Magt tage Erstatning i den dengang danske ø Gulland (Gotland).
Imidlertid kom der den forligsmæssige Ordning i
Stand, at Staden Lybæk skulde som Erstatning have
Bornholm til Besiddelse (Brugspant, vederlagsfri Forlening) i godt 50 Aar. Arigaaende denne Afstaaelse
af Bornholm til Lybæk foreligger der forskellige
Dokumenter 18), deriblandt et Kongebrev af 23. August
•
1525, hvori det hedder, at da de Lybske" ikke
har
villet opgive Fordringen paa Gulland, med mindre
18) De vigtigste af ovenberørte Dokumenter er trykt hos Hiibertz S. 65, 68, 73, 77 og i Danmark-Norges Traktater af L.
Laursen 1. Bind (af 1907) S. 32, 37, 41, 62. Kongebrevet af 23.
August 1525 er ogsaa trykt hos Thura S. 217; endvidere i
Frederik d. L's danske Registranter af Erslev og Mollerup S. 77
samt i Nye Danske Magazin 5. Bind (af 1827) S. 86.

19) Ovenanførte Udtalelser om, at Ærkesædet snarest muligt
skulde have Bornholm igen, mistede ganske deres Betydning
ved Reformationen i 1536, jfr. næste Note
20) Som ovenanførte Slutning af Kongebrevet af 23. August
1525 viser, skulde Øen ved dens Overgivelse til Lybæk vedblive i gejstlig Henseende at henligge under Lunds Stift og at
være Ærkebispens almindelige gejstlige Myndighed ("Jurisdiktion ") undergivet. At Forholdet blev saaledes var ogsaa ganske
naturligt. (Det kan altsaa ikke godkendes, naar det f. Eks. i
Jørgensens Bornholms Historie l. Bind S. 81 angives, at ved
Øens Overgivelse til Lybækkerne overtog K9ngen den gejstlige
Jurisdiktion paa Øen). Af det bemærkede følger, at ved Øens
OverladeIse til Lybækkerne beholdt Ærkesædet visse Ejendomme,
som det ifølge særlig Adkomst besad paa Bornholm, ligesom de
egentlig gejstlige Ydelser fra Øen vedblev at tilflyde Ærkebispen. Da imidlertid Ærkebisp Torben Bille den 12. August
1536 var blevet arresteret i København, for at Reformationens
(Religionsforbedringens) Time skulde slaa, udsendte Kongen den
næste Dag Brev om, at de Bønder og Tjenere paa Borpholm,
som hidtil havde svaret (ydet til) Ærkebispen, nu skulde SV3rc
Adelsmanden Mogens Uff paa Kongens Vegne, (Hiibertz S.94).
Ved Reformationen, som medførte de gamle Bispers Afsættelse
og det gejstlige Embedsvæsens Grundlæggelse paa en ny Basis,
inddrog Kongen under sig de Ærkesædet hidtil tilhørende born-
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1525 kvitterede Staden Lybæk for at have modtaget
Bornholm med Slottet Hammershus. Staden indsatte
paa Øen en Foged (Høvedsmand), som fik Embedssæde paa Hammershus.
Som nærmere angivet i Note 20, vedblev Bornholm efter dens Overgivelse til Lybæk at høre under
Lunds Stift i almindelig gejstlig Henseende. I de
verdslige Anliggender kom Lybækkeine ikke til at
udøve en saa stor Myndighed over Øen, som Ærkebisperne forhen havde udøvet. Kongens Overherre~
dømme over Øen i Lybækkerperioden viste sig
eksempelvis deri, at han besatte Øens Landsdommerembede. Øjemedet med Øens Overgivelse til Lybæk-

kerne var at skaffe dem Erstatning, og den Ret, de
fik over Øen, gik i Hovedsagen ud paa, at de skulde
besidde Øen tilligemed Hammershus og nyde Landets og Slottets Frugter, Indkomster og Nytte, men
saaledes at de skulde holde alt efter gammel Ret,
Skik og Sædvane og ikke besvære Indbyggerne med
nye Paalæg.
Hvad særlig Jagtretten angaar, da synes det utvivlsomt, at den Jagtret paa Bornholm, som Ærke~
bisperne hidtil havde udøvet som en kongelig Ret,
maatte ved Øens Overlade Ise til Lybækkerne overgaa
til disse, idet Jagtretten betød en Nytte og Indkomst
af Landet. Efterat Lybækkerne havde overtaget Øen,
var der ogsaa en Aarrække, i hvilken de, som det
synes uden Modstand fra Kongens eller andres Side,
raadede over Vildtet paa hele øen. Senere søgte
imidlertid Kongen og Adelen at fravriste Lybækkerne
Jagtretten. Paa Spidlegaard i det bornholmske Sogn
Aaker boede en Adelsmand Henning Gagge, som
var blevet Kongens "Jurisdiktionsfoged " paa Bornholm (jfr. om Betydningen heraf Note 20). I 1552
fik nævnte Henning Gagge fra Kongen visse Instruktioner om at lade skyde noget Vildt paa Bornholm.
Den daværende lybske Høvedsmand paa Hammershus Herman Boitin skrev imidlertid til Kongen og
gjorde Indsigelse imod, at Henning Gagge indlod
sig paa at skyde Vildt paa Øen. I Anledning af
denne Indsigelse sendte Kongen den 15. Oktober
1552 21 ) til Boitin et meget overlegent Brev angaaende Jagten paa Bornholm. Det hedder bl. a. i dette
Kongebrev: Da der med Hensyn til Jagten eller

holmske Ejendomme og iøvrigt de forskellige Ydelser, som
Ærkebisperne hidtil havde oppebaaret af Bornholm, hvilke forhen gejstlige Formuedele Lybækkerne ikke havde Hjemmel til
at tilegne sig. Kongen blev saaledes ved Reformationen indehaver af en saakaldet "gejstlig Jurisdiktion" eller "Jurisdiks "
paa Bornholm, hvilken han lod bestyre ved en paa Øen indsat
"Jurisdiktionsfoged ", Endog i en Aarrække, efterat Lybækkerne
i 1576 atter havde forladt Bornholm, blev de under nævnte
"gejstlige Jurisdiktion" henhørende Formuegoder opførte for sig
i de bornholmske Jordebøger under en særlig Rubrik "Stiftets
Gods", jfr. f. Eks. det hos Hiibertz S. 543 trykte Uddrag af
Bornholms Jordebog af 1599. Blandt de omhandlede Formuegoder var ogsaa en Skæppe Byg aarlig af de fleste bornholmske
Gaarde (Hiibertz S. 546), hvilken Bygskæppe havde været en
Bispetiende (Hiibertz S. 55 nederst) og nu efter Reformationen
altsaa var en Kongetiende. i 1624--25 blev imidlertid omtalte
Bygskæppe stillet sammen med de paa de paagældende Ejendomme hvilende faste Jordebogsafgifter, saaledes at Bygskæppen
ikke længere kom til at fremtræde som en gammel Tiende. Den
senere oftere gentagne Sætning, at Bornholm har været fritaget
for at svare Kongetiende, er efter det bemærkede ikke ubetinget
rigtig. Om nævnte Jordebogsafgifters Afløsning er talt i "Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 56.

21)

Hilbertz S. 180.
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Vildtskydningen intet særligt er vedtaget i de mellem
Lybæk og Danmark angaaende Bornholm foreliggende Dokumenter, og da Jagtretten er en Herlighed, som henhører under Jurisdiktionen og Overhøjheden, saa kan vore Instruktioner til Henning
Gagge ikke være i Strid med Dokumenterne; og at
vi ikke hidtil har begært eller gjort Brug af Vildtskydningen, det kan ikke forringe vor Ret som Lensherre, thi os tilkommer det at frede eller jage efter
Behag, og vil Du derfor have at lade vor gejstlige
Jurisdiktionsfoged øve Jagten uhindret. - Med dette
rJrev var det øjensynlig Kongens Mening at hævde,
at Lybækkerne overhovedet ingen Jagtret havde paa
Bornholm, men at Jagtretten der tilkom Kongen og
Adelen. Da der endvidere direkte fra Lybæk fremkom til Kongen Indsigelse imod, at Henning Gagge
udøvede Jagt paa Bornholm, sendte Kongen ogsaa
til Lybæk et Brev af 17. December 1552 22), hvori
han indtog væsentlig samme Standpunkt som indtaget i Brevet til Boitin, idet han dog i Brevet til
Lybæk erklærede, at han af Naade mod Lybækkerne vilde befale Henning Gagge at afholde sig fra
at skyde i Slottets Skove. Det er forstaaeligt, at
Lybækkerne nægtede at anerkende Kongens Standpunkt for berettiget. De holdt standhaftig fast ved,
at de havde Jagtret over hele Bornholm. Paa Lensgaard i østerlarsker boede en Adelsmand 23) Peder
Gagge (Broder til fornævnte Henning Gagge). Han
skød i Begyndelsen af Aaret 1553 nogle Hjorte paa
sin Grund. Da Høvedsmand Boitin paa Hammershus

fik Nys herom, sendte han mod Slutningen af Februar nævnte Aar Bud til Peder Gagge og foreholdt
ham det uberettigede i, at han havde skudt Hjorte,
og paalagde ham at afholde sig fra saadan Skydning
i Fremtiden. Peder Gagge svarede tilbage,at da han
var Adelsmand, havde han Lov til at skyde Vildt
paa sin ·egen Grund. Boitin gentog sit tidligere Paabud 24). Den i Historien fremragende Adelsmand
Peder Oxe havde erhvervet nogle Gaarde i østerlarsker Sogn paa Bornholm 25), og omkring den 1.
August 1553 sendte han en Skytte over til Øen, for
at denne skulde skyde Vildt paa nævnte Gaardes
Grunde. Da Boitin paa Hammershus havde erholdt
Kundskab om, -at Skytten var kommet til Bornholm
og havde begyndt at skyde, forbød Boitin ham at
skyde; men da Skytten foragtede Forbudet og skød
videre, lod Boitin Skytten og nogle af dennes Hjælpere tage til Fange. De fangne slap imidlertid snart
efter fri igen, idet Boitin dog gav Befaling om, at
Kødet og Huderne af de skudte Dyr foreløbig ikke
maatte føres bort fra Bornholm 26).
Efter det anførte forelaa der alvorlig Uenighed
mellem Danmark og Lybæk angaaende Jagten paa
Bornholm, og tillige var der Uenighed om forskellige andre Forhold. Paa den ene Side klagede Lybækkerne over, at de - bl. a. fordi Adelen vilde
skyde Vildt paa sine bornholmske Grunde - ikke
fik deres Ret paa Bornholm; og paa den anden Side
klagede Bornholmerne over mange Forurettelser fra
Lybækkernes Side.
.
24)

Hiibertz S. 181.
23) Undertiden kaldtes han Frimand.
22)

25)
26)

Hllbertz S. 183-85.
Hllbertz S. 89, 182, 540-41.
Hlibertz S. 186, 190, 191, 195.
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Kongen af Danmark bestemte saa, at der paa
Slottet Koldinghus i Kolding skulde afholdes et Møde
mellem paa den ene Side Kongen og hans Raad og paa
den anden Side Udsendinge fra Lybæk, paa hvilket
Møde de foreliggende Klagemaalog Uenigheder
skulde behandles og søges afgjorte 27). Dette Møde
paabegyndtes derefter den 17. Oktober 1553. Som
Udsendinge fra Lybæk havde til Mødet indfundet sig
Syndicus 28), Dacto/' jUl'i8 Johan Rudel og Raadmand
Bartolomæus Tinappel. Der forhandledes gennem
godt en Uges Tid, (den 22. Oktober var de lybske
Udsendinge til Taffels hos Kongen og blev vel trakterede). Flere af de foreliggende Klagemaal opsattes
imidlertid af visse Grunde til Behandling ved en
senere Lejlighed. Men Spørgsmaalet om Jagtretten
og nogle andre Spørgsmaal kom til Behandling paa
dette Møde i Kolding. Den i Jagtspørgsmaalet interesserede danske Adel, som var repræsenteret paa
Mødet, paastod under Henvisning til den almindelige danske Jagtlovgivning at have Ret til at skyde
Vildt paa sine bornholmske Ejendomme, og blev der
ogsaa fremsat Besværing over, at Peder Oxes Skytte
var blevet forulempet af den lybske Høvedsmand
paa Bornholm. De fra Lybæk mødte Udsendinge
fremlagde imidlertid nu skrevne Vidneudsagn, som
Lybæks Høvedsmand paa Hammershus havde forinden Mødet ladet optage ved de bornholmske Retter, bl. a. om, at da Ærkebisperne af Lund besad
Bornholm, havde Adelen intet maattet befatte sig

med Jagt paa øen. Angaaende Jagtretten blev der
iøvrigt fra Lybækkernes Side gjort bl. a. følgende
gældende~9) ved Mødet: I den Tid, Lybækkerne nu
havde besiddet Øen, havde alt stort Vildt stedse hørt
til Slottet, og ingen hverken paa Frigaarde eller
Kirkegods havde turdet befatte sig dermed. Lybækkerne maatte modsige den Paastand, at Kongen
havde Jagtret paa det gejstlige Gods, og de kunde
ikke erkende, at Adelen havde Ret til at jage paa
Bornholm saaledes som i Sjælland og Skaane. Lybækkerne kunde saaledes ikke tilstede Peder Gagge
til Lensgaard at skyde Vildt, idet han ingen Ret
havde dertil. Heller ikke kutitle de tilstede Peder
Oxe at lade skyde Vildt paa Bornholm; han vidste
meget vel, at saadant ikke var ham tilladt paa hans
Gods paa Lolland-Falster. Oxes Skytte havde man
været nødt til at skride ind imod for at haandhæve
Slottets Rettighed. Naar Frimændene ønskede Vildt
til deres Bryllupper og Gæstebud, saa burde de ikke
indlade sig paa selv at skyde Vildt, men de kunde
henvende sig til Lybæks Høvedsmand paa Hammershus, der saa maaske vilde skaffe dem et eller
nogle Stykker Vildt, som Lejligheden var til.
Den 25. Oktober var Mødets Forhandlinger saa
vidt fremskredne, at Kongen under denne Dato udstedte en Reces eller saakaldet "Afsked", hvori der,
efter visse indledende Bemærkninger, blev i nogle
Paragrafer fastslaaet som Lov, hvad der skulde gælde
om de forskellige Punkter, som havde været til Behandling og Afgørelse paa Mødet. Denne for Bornholm givne Kolding'ske Reces af 25. Oktober 1553

27) Hiibertz S. 187-89.
28) Benævnelsen Syndicus vil antagelig her sige Regeringens
juridiske Hjælper, saaledes at Rudel i Lybæk var noget lignende
som den tidligere Generalprokurør i Danmark.

29) Hiibertz S. 190-98, 201-10.
5*
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er med sin Indledning trykt i Danmark-Norges Traktater af L. Laursen 1. Bind (af 1907) S. 570. Under
Henvisning til den almindelige danske Jagtlovgivning blev det i Recessen fastsat, at Adelen skulde
være berettiget til at jage paa sit fri bornholmske
Gods. Af Recessens Paragrafer 2 og 5 skal her angaaende Jagtretten kortelig anføres:

Ejendomme (hvormed nogle af Kongens bornholmske Ejendomme mulig blev at sidestille), stadfæster
Recessen indirekte, at Lybækkerne ellers har Eneret
tif Jagt overalt paa Bornholm. Skønt kun Storvildtet
var af videre økonomisk Betydning, og Forhandlingerne paa Kolding-Mødet derfor nærmest kun sigtede
til saadant Vildt, ses dog den omhandlede Reces at
angaa alt Vildt.
De Jagtregler, som fastsloges ved Recessen, vedblev at være gældende i hele den Tid, Lybækkerne
derefter besad Bornholm. Kongen bidrog til at beskytte Lybækkerne i den dem som anført tilkommende Jagtret. I en Forordning for Bornholm af
17. Januar 155631) befaler Kongen, at ingen paa Øen
maa holde mere end een Hund, og denne skal tilmed have det ene Ben afhugget. Denne Forordning
gav Kongen, fordi det var berettet til ham, at mange
paa Bornholm holdt store Hunde, som ikke alene
forjagede Vildtet, men ogsaa bed Faar og gjorde
anden Skade. Den, der overtraadte Forordningen,
skulde idømmes en Bøde paa 10 Mark Pendinge og
eventuelt anden Straf. Den 29. Juni nævnte Aar gav
Kongen en ny Forordning32) for Bornholm vedrørende
Jagtretten. Det hedder bl. a. i denne Forordning,
at da Kongen har erfaret, at mange der paa Landet
understaar sig at bruge Jagten og skyde Hjorte,
Hinder, Harer og andre Dyr og saaledes tilholder
sig samme Frihed som andre Riddersmændsmænd
her i Landet, endskønt de ikke har frit Riddergods
og ikke har brugt slig Frihed i den Tid, Bisperne
af Lund havde Lenet, saa forbydes det enhver her-

2. Saa skal og Adelen maatte paa sit fri Riddergods 30) skyde og slaa Adelvildt og andet Vildt
af hver Mand uforhindret.
5. Under Adel foran skal ikke være forstaaet de
fri Folk, som ikke har adelig Frihed.
Ved de nævnte "fri Folk" sigter Recessen til de
bornholmske Frimænd, som havde søgt at sætte
igennem, at de havde adelige Forrettigheder og derved Ret til at jage paa deres bornholmske Ejendomme. Om Frimændene findes nogle Bemærkninger nedenfor i Slutningen af Afdeling 3.
Det var altsaa Kongens Befaling, at alle vedkommende Parter skulde rette sig efter, hvad der bestemtes i Recessen. Lybækkerne synes ogsaa at have
taget imod denne uden at ytre Misfornøjelse med
den. Mulig har Kongen, inden Recessen udstedtes,
haft de lybske Udsendinges Tilkendegivelse om, at
de vilde slaa sig til Taals med Bestemmelser som
dem, Recessen indeholder. Idet Recessen undtager fra
Lybækkernes Jagtomraade Adelens fri bornholmske
30) Udtrykket frit Riddergods maa være ensbetydende med
frit Adelsgods eller blot frit Gods. Retshistorien siger, at det
Adelsgods var frit (skattefrit), som Adelen selv drev eller lod
drive for egen Regning, og som altsaa ikke var almindelig
bortfæstet.

31)

Hiibertz S. 262.

32) Hiibertz S. 263.
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efter at holde nogen Hunde, Mynder eller Støvere
eller i nogen Maade at bruge Jagten være sig paa
stort eller lidet Vildt, medmindre han er af Adelen
og har selv frit Riddergods. Den, der overtræder
Forordningen, skal straffes som ved bør. - Denne
Forordning er øjensynlig hovedsagelig rettet mod de
bornholmske Frimænd, om hvilke der i foromtalte
Kolding'ske Reces af 1553 blev bestemt, at de ingen
Jagtret skulde have.
I 1576 var den Tid omme, i hvilken Lybækkerne
havde Ret til at besidde Bornholm, og de nedlagde
derfor i dette Aar deres Administration paa Øen og
tilbageleverede denne tilligemed Hammershus til
Danekongen.

3. Fra 1576 til Enevælden 1660.

I Sommeren 1576 forlod Lybækkerne Bornholm,
og Øen faldt nu ind under Kongens fulde Herredømme. I September nævnte Aar blev Mandrup
Parsberg beskikket til Kongens Lensmand paa Bornholm 33). Han rykkede altsaa ind paa Hammershus
og overtog den stedlige Overbestyrelse paa Øen.
Den Jagtret, som Lybækkerne hidtil havde haft
paa Bornholm, faldt naturligvis, ved deres Bortdragen,
over til Kongen, som derefter befæstede sin Jagtret
paa Øen ved en til Bornholmerne rettet Forordning
af 17. December 157734), der kortelig gaar ud paa
følgende:

63
Hermed skal I vide, at da vi er til Sinds der paa
Landet at opelske os en Fredjagt, men vi erfarer, at
en stor Del af Eder holder Hunde, som løber ud i
Skovene og paa Marken og ødelægger og forjager Dyrene og tilmed gør Eder selv Skade paa
Faar, Lam og andet Smaakvæg, saa vil vi nu
aldeles have overholdt, at ingen af Eder efter
denne Dag holder mere end een Hund i sin
Gaard, og denne Hund skal det ene Forben være
afhugget ovenover Knæet. Den, som ford rister sig
til at overtræde noget af disse Paabud, skal have
forbrudt en god færdig Okse.
Ved en Forordning af 30. Juni 159335) indskærpede Kongen paany overfor Bornholmerne, at de
skulde lemlæste det ene Ben paa deres Hunde, saa
at disse ikke kunde være til Skade for Kongens
Vildtbane.
De kongelige Lensmænd, som efterhaanden sattes
over Bornholm, fik ikke Ret til at udøve Kongens
Jagtret dersteds 36), men de fik undertiden en speciel
Tilladelse til at skyde enkelte Stykker Vildt til deres
eget Behov 37). Naar Kongen bortforlenede bornholmsk Gods f. Eks. til Landsdommeren, blev Jagtretten undtaget3 8). - Eksempler paa, hvorledes Kongerne paa vedkommende Tid udøvede deres Jagtret
paa Bornholm, er anførte i Afsnit I foran.
Adelens Jagtret paa Bornholm forandredes ikke
ved Lybækkernes Bortdragen fra Øen. Kongen tilbyttede sig imidlertid j 157739) en Del adeligt Gods
35) Hiibertz S. 516.

Hiibertz
Hiibertz
38) Hiibertz
39) Hiibertz
36)

30) Hiibertz S. 468.
34) Hiibertz S. 476.

37)

S.
S.
S.
S.

469.
480, 526.
474.
474, 476.
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paa Bornholm, og Adelsgodset paa Øen blev altsaa
derved formindsket. Den et mindre Stykke Vej Syd
for Almindingen beliggende store Gaard VaIIensgaard, paa hvis tiIdels skovbevoksede Grund maa
have kommet meget StorviIdt40), vilde i 1581 den
daværende Lensmand paa Hammershus Adelsmanden
Henrik Brahe tilforhandle sig fra Admiral Sylvester
Franke, som ejede Gaarden. Kongen vilde imidlertid ikke tillade, at Henrik Brahe erhvervede Vallen sgaard, men stillede Fordring om at blive, i Stedet
for Brahe, indsat i Handelen som Erhverver af Gaarden 41). Ved aabent Brev af 26. April 1581 42 ) forbød
Kongen Bornholmerne at sælge noget bornholmsk
Gods til Adelen uden først gennem Lensmanden paa
Øen at have tilbudt Godset til Kongen, som skulde
have Forkøbsret til Godset. Da Hans Lindenov i
1594 blev beskikket til Lensmand paa Hammershus,
blev det ham paalagt, at han ikke paa nogen Maade
maatte tilforhandle sig noget frit Adelsgods paa
Bornholm 43).
Efter det bemærkede havde Kongen næppe paa
hin Tid mange Adelsmænd at konkurrere med om
Jagten paa Bornholm. Der var imidlertid paa Øen
en Klasse saakaldte Frimænd, som Kongen havde
noget Besvær med bl. a. i Henseende Jagten. Betegnelsen Frimænd er undertiden benyttet om almindelige Adelsmænd. De egentlige bornholmske
Frimænd udgjorde imidlertid en Klasse for sig. Det
maa antages, at Ærkebisperne har skabt de born-

holm ske Frimænd, medens Øen før 1525 besades af
Lunds Ærkebispesæde. Frimandsværdigheden er
blevet anset for arvelig i Lighed med det egentlige
Adelskab. Det var imidlertid vistnok en Betingelse
for at kunne anses som Frimand, at vedkommende
var Ejer af en bornholmsk Gaard. I Lybækkerperioden og senere trængte de bornholmske Frimænd
sig oftere frem og fordrede at blive ansete for at
have samme Forrettigheder som den almindelige
danske Adel. Navnlig fordrede de Jagtret lige med
Adelen. Det blev imidlertid gentagende fra Lybækkernes og Kongens Side bestridt, at Frimændene
havde Forrettigheder lige med Adelen. Det er overhovedet ikke ganske klart, om Frimændene paa heromhandlede Tid i Virkeligheden havde nogen StandsForrettigheder af Betydning. Hvis man vil kalde
Frimændene Adelsmænd, maa man i alt Fald fastholde, at de udgjorde en særlig bornholmsk Adelstand for sig og havde langt ringere Forrettigheder
end den almindelige danske Adel 44). Men som sagt,
Frimændene vilde sammenligne sig med den egentlige Adel; og navnlig efterat Kongen havde overtaget
Øen efter Lybækkerne, søgte Frimændene igen at
tiltage sig Jagtret paa deres Ejendomme. Under

40)
41)
42)
43)

Hiibertz
Hilberfz
Hiibertz
Hiibertz

S.
S.
S.
S.

3H5-96.
489-90.
490.
520.

44) Om Frimændene kan iøvrigt her henvises til følgende
Literatursteder: al Note 14 foran. b) Matzens Retshistorie, offentlig Ret, I, 1893, S. 44 og 57. c) Skriftet: Væbnere, Adel og
Frimænd paa Bornholm af J. A. Jørgensen, Rønne 1905. d) Skovgaards i Note 6 nævnte Beskrivelse S. 213. e) Madvigs Livserindringer S. 8. - Snart efter Enevoldsmagtens Indførelse for:
svandt Frimændene som saadanne. Deres Antal synes i 1608
kun at have været 7 og i 1659 5, (Hiibertz S. 560 og Thura
S. 250).
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25. Marts 160545) udstedte Kongen et nyt mod Frimændene rettet Jagtforbud, som her skal gengives
noget forkortet Form:

4. Tiden 1660-1840.

Eftersom vor kære Fader Kong Christian d. 3.

~nder 25. Oktober 1553 har ladet forordne 46 ), at

lOgen maatte understaa sig at skyde eller slaa
noget Adel- eller Storvildt paa vort Land Bornholm undtagen de, som er af adelig Stand og
Herkomst og har frit Jordegods der paa Landet,
og vi nu er kommet i Forfaring, at en Part Knaber og fri Bønder paa nævnte vort Land Bornholm vil understaa sig i Henseende til Jagten at
henregne sig under den samme Frihed, endskønt
de ikke er saa fribaarne eller af den Herkomst,
at de sig saadan Rettighed og Herlighed billig
kan tilegne, saa vil vi hermed strængeligt og alvorligt have forbudt vore Undersaatter paa bemeldte
vort Land Bornholm, som sig saaledes agter og
holder for fri Folk, at skyde eller slaa noget Adeleller Storvildt der sammesteds efter denne Dag.
Saafremt nogen understaar sig herimod at gøre,
da skal han tiltales og forfølges som den, der
ikke vil agte og holde vort aabne Brev og Mandat,
og straffes derfor som ved bør. Dog skal herunder
ikke være ment eller forstaaet nogen af vore
Undersaatter af Adelen her i vort Rige Danmark,
som har deres Arvegods der paa Landet.
Angaaende Jagtretten paa Bornholm i heromhandlede Periode indtil 1660 synes der ikke Anledning
til her at anføre noget yderligere.

Hlibertz S. 554.
46) Her sigtes til den paa det foran omtalte Møde i Kolding
udstedte Reces.
45)

Efterat Kongen i 1660 var blevet uafhængig af
Adelen og enevældig i Regeringen, var en af Følgerne heraf, at Jagtretten i Danmark blev anset for
et Regale, en kongelig Eneret. Praktisk krævede dog
Kongen ikke nogen væsentlig større Jagtret end forhen. Efterhaanden mindskedes tværtimod Kongens
Jagtret. Jfr. f. Eks. Jagtretsregle1l1e i 5-10-25 til
41 i Christian d. 5.'s danske Lovbog af 1683.
For Bornholms Vedkommende gav Kongen imidlertid efter Enevoldsherredømmets Indførelse ikke
Afkald paa noget af sin hidtidige Jagtret, men udvidede nærmest denne. I September 1661 rejste
Kongens øverste Minister Greve Christian Rantzau
over til Bornholm for der at udrette forskelligt paa
Kongens Vegne47). Efterat Greven var kommet til
Bornholm, skrev Kongen den 18. September nævnte
Aar et Brev 48) til ham, hvilket Brevs Indhold kortelig
angivet er følgende:
Vor Vilje og Befaling er, at I skal anordne,
at der ikke maa slaas mere Vildt paa Bornholm.
Bornholmerne havde vel i de senere Tider uden
Hjemmel lidt efter lidt skudt adskillige Hjorte; og
ved Siden af de andre Forretninger, Grev Rantzau
havde at udføre paa Bornholm, skulde han altsaa
ogsaa foranstalte Forbud forkyndt for Bornholmerne
imod, at de yderligere indlod sig paa at skyde Vildt.
47) Jørgensens Bornholms Historie 2. Bind S. 3 flg.; "Bornholmske Samlinger" 3. Bind S. 153.
48) Rigsarkivets "Sjællandske TegneIser" for 1661 Blad 198
2. Side; jfr. ogsaa den saakaldte store (trykte) Reskriptsamling.
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Dette Forbud maa imidlertid efterhaanden ikke være
blevet tilstrækkelig respekteret; thi den 5. November
1664 blev der direkte fra Kongen atter udstedt et
Forbud 49) mod Jagt paa Bornholm, hvilket Forbud
her fremsættes i sammentrængt Form:

Paa Bornholm er nogle saakaldte Ptoprietærgaarde 52), som tidligere har haft visse Forrettigheder
fremfor de fleste andre bornholmske Gaarde. Til
disse Proprietærgaarde har dog ikke været knyttet
nogen Jagtret i den Tid, Kongen havde Jagtretten
paa Øen, jfr. Thaarup S. 27.
Enevoldskongerne værnede stadig med Omhu om
deres Jagtret paa Bornholm. Da Kongen i 1744
havde ved Auktion bortsolgt53) Statens mange Gaarde
paa Øen - over 200 - og Skøderne paa de solgte
Gaal'de skulde til at udstedes, lod Kongen i Skøderne
optage følgende udtrykkelige Forbehold: "Dog os
og vore kongelige Arvesuccessorer i Regeringen alle
kongelige Regalier, Højheder, saa og Jagten af fornævnte Gods (ligesom af andet deslige der paa Landet) aldeles forbeholdt"; jfr. Thaarup S. 322. Ved
Reskript af 2. November 1825 bemyndiger Kongen
Bornholms Amtmand til under Bødestraf at forbyde
alle og enhver paa Landet paa Bornholm at lade
deres Hunde gaa løse omkring, undtagen naar jagtberettigede har dem med sig paa Jagten, (jfr. nedenfor om Jagtrettens Bortforpagtning). Ved en Plakat
af 30. Maj 1832 opmuntrede Kongen de bornholmske
Landmænd til (ved Magelæg) at søge deres ofte
spredtliggende Jorder samlede saavidt muligt paa et
enkelt Sted, og udtales det i Plakatens Punkt 3, at
naar de har faaet deres Jorder samlede som i Pia·
katen ommeldt, og de derefter har indhegnet Jorderne, saa skal de erholde den Kongen sammesteds
tilkommende Jagtret. Plakaten synes ved at udtale

Da vi har erfaret, at nogle paa vort Land Bornholm fordrister sig til at skyde og ødelægge Vildt
der paa Landet, saa byder vi strængeligt og alvorligt alle og enhver, at ingen maa lade sig finde
med Bøsser i vor Vildtbane og langt mindre
sammesteds jage eller ødelægge noget stort eller
lidet Vildt, saafremt de vil undgaa at stande til
Rette efter vor Forordning af 13. Maj 1662.
Dette Jagtforbud ligesom ældre Bestemmelser,
hvori Ordet Vildtbane forekommer 50), betragter uden
Tvivl hele Bornholm som et kongeligt Vildtbanedistrikt. Forbudet gælder alle og enhver uden Undtagelse, og det samme har sikkert været Tilfældet
med det Jagtforbud, som Grev Rantzau ifølge foranførte Ordre har ladet udgaa paa Bornholm. Efter de
heromhandlede Jagtbestemmelser af 1661 og 1664
har altsaa ikke engang Adelen kunnet jage paa sine
bornholmske Ejendomme undtagen ifølge særlig
kongelig Tilladelse. Paa herommeldte Tid boede der
forresten vistnok kun en enkelt adelig Landmand
paa Bornholm, nemlig Maccabæus paa Skovsholm
Ibsker 51).
49) Rigsarkivets "Sjællandske Register" for 1664 Blad 562;
jfr. ogsaa den i forrige Note nævnte Reskriptsamling.
50) Hiibertz S. 181, 516, jfr. Teksten over Note 35 foran.
51) Jfr. Jørgensens foran i Note 44 nævnte Skrift S. 31 flg.
og "Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 168.

52)

"Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 45.

53) "Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 51.
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sig som sket at hvile paa den Betragtning, at Bornholmerne ikke efter den øvrige Lovgivning kunde fordre at have Jagtret paa deres indhegnede Jorder.
Der er foran i Afsnit I fremhævet nogle Eksempler
paa, hvorledes Kongerne i tidligere Tider lod Jagtretten udøve bl. a. ved at sende Skytter og Vildtfangere over til øen. Det er ogsaa i bemeldte Afsnit nævnt, at det sidste Stykke gamle Hjortevildt
paa Bornholm antages at være nedlagt i Tiden ca.
1765-1780. Ved den Tid, da Øens gamle Storvildt
blev helt udryddet, gik Kongen over til at udnytte
Jagtretten paa Øen ved at bortforpagte Retten. Om
denne Bortforpagtning af Jagtretten paa Bornholm
fremsætter Thaarup S. 234 forskellige Bemærkninger,
efter hvilke her skal anføres følgende: Ifølge kongelig Resolution af 23. Oktober 1772 blev Jagtretten
overdraget Bønderne i Forpagtning for 20 Aar. Senere blev Retten bortforpagtet for kortere Tidsrum
ad Gangen. Ved Auktion den 1. Juli 1799 blev
Jagtretten for 3 Aar bortforpagtet til Pastor Meelbye
for 102 Rigsdaler aarlig. Han lod enhver, som gav
16 1/ 2 Skilling aarlig, deltage i Jagten. Sidstnævnte
og de foregaaende Bortforpagtninger omfattede ogsaa
Almindingsskoven, men denne blev siden undtaget
fra de følgende Bortforpagtninger, altsaa fra 1. Juli
1802, idet Skoven nu var kommet under ny Behandli ng54). Fra de senere Bortforpagtninger undtoges
ogsaa efterhaanden nogle andre udyrkede, Kongen
tilhørende Strækninger samt enkelte indhegnede private Ejendomsjorder.
-------54)
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5. Jagtretten i Tiden fra 1840.

De forskellige hidtil spredte Lovbestemmelser om
Jagten i Danmark blev afløste af en Forordning af
20. Maj 1840, som ogsaa skulde gælde for Bornholm, der saaledes. hermed kom ind under almindelige danske Jagtbestemmelser. Denne Forordnings
§ 1 udtaler, at Jagtretten i Danmark skal - udenfor
de kongelige Vildtbanedistrikter samt de Steder, hvor
den i Henhold til Forordningens efterfølgende Regler
fremdeles bliver Kongen forbeholdt - tilkomme
Grttndejeren, dog at herved bliver at iagttage de
Forskrifter i Henseende til Forskellen mellem Jagt
paa Enemærker og paa Fællig, som Forordningen
nærmere indeholder. Ifølge Forordningens Regler
skal nogle sjællandske Distrikter samt Øen Amager
med Saltholm en fremtidig betragtes som kongelige
Vildtbanedistrikter. Forordningen tillægger desuden
Kongen Jagtret paa uudskiftede Købstadsjorder samt
en vis Jagtret paa uudskiftede Landsby jorder. Paa
udskiftede Købstadsjorder giver Forordningen Kommunen Jagtret.
Paa Bornholm, hvor der ikke var Jordfællesskab 55),
blev Forholdet ved Forordningen det, at Landmændene fik Jagtret hver paa sin Selvejendom. I Almindingen og indtil videre paa Højlyngen maatte
Jagtretten tilkomme Kongen som Grundejer56).
Senere udkom der efterhaanden visse Love om
Jagtretten i Danmark, hvilke bl. a. medførte yderligere Indskrænkning i Kongens (Statens) Jagtret.
I 1894 blev imidlertid de forud gældende Jagtlove
55)
56)

"Bornholmske Samlinger" 4. Bind S. 41.
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erstattede med en ny "Lov om Jagten" af 8. Maj
nævnte Aar. Af denne Lovs § 1 skal her anføres
følgende:
Jagtretten tilkommer Grundejeren; som saadan
anses Arvefæsteren med Ret til at sælge og pantsætte . . '. . . . . . . Paa uudskiftede Jorder og
paa udskiftede Købstadsjorder tilkommer Jagtretten Kommunen . . . . . . . . .
Loven indeholder som bekendt en Del Fredningsbestemmelser, der dog i det væsentlige var gældende
allerede tidligere. Efter det anførte har Staten (som
Grundejer) Jagtret i sine Skove. (Bornholmske Statsskove er: Almindingen, Rø Plantage, Blykobbe Plantage, Slotslyngen). Jagtvæsenet i Statsskovene bestyres af Skovvæsenets Embedsmænd. Der har imidlertid stadig siden Grundloven været forbeholdt
Kongen en vis Jagtret i Statens Skove (jfr. nu Lov
Nr. 38 af 9. Marts 1906 § 4). Kongerne har fra
gammel Tid yndet at afholde Jagter; og ogsaa i
vore Tider afholdes der af og til kongelige Jagter i
sjællandske Statsskove. Der vides ikke noget bestemt
om, at nogen Konge, Prins eller deslige nogensinde,
med eller uden Følge, har været til Jagt paa Bornholm. Men som angivet i Note 12 foran er det
tænkeligt, at Almindingen tidlig i Middelalderen har
været et af de Steder, hvor Danmarks Konger plejede
at indfinde sig for at nyde Jagtlivets Adspredelser.

Frederik den VII' s Besøg
paa Christiansø 7-8 Aug. 1851.
Ved

E. SØEBORG.

Efterat det tvende Gange kort i Forvejen havde
været berammet og var bleven udsat (sidste Gang
formedelst en Fodforvridning) at Kongen vilde gæste
Christiansø og Bornholm blev Besøget endelig iværksat ovennævnte Dage. Om Morgenen tidligt den 7.
i særdeles smukt Vejr saaes tvende Dampskibe, Kongens Dampbaad Ægir, ledsaget af Orlogs-Damp·
skonnerten Hekla, efterat have passeret Hammeren at
sejle langs med Kysten af Bornholm indtil forbi Gudhjem, hvorpaa de drejede af og holdt mod øen.
Skildringen af Frederik d. VlI's Besøg paa Christiansø i 1851
indeholdes i en i Landsarkivet i København beroende haandskreven Bog med Titel: "Optegnelser om Embedsmændene m. v.
paa Fæstningen Christiansø uddragne af Stedets Kirkebøger, i
Særdeleshed ved Chr. Aug. Sparre, Garnisonspræst" fra P. 82-87.
Nævnte Bog er ført af Chr. Aug. Sparre, Sognepræst paa Christiansø fra 1841 til 1849, indtil sidstnævnte Aar, da den, eiter
Haandskriften at dømme, fortsættes af hans Efterfølger Hans
Lyders Roed MiilIer, Sognepræst paa Øen indtil 1855, og som
utvivlsomt er Forfatter af ovenstaaende Skildring. Miil1er døde
som Sognepræst i Voldum og Rud 7. Febr. 1882.
6
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Fæstningens Kommandant!) roede Skibene imøde
og gik ombord i Kongens Dampskib tilligemed
Lodsen, strax derefter saluteredes fra Fæstningen
med 27 Skud. Under Indsejlingen i Søndre Havn
modtoges Hs. M. med følgende Sang af Skolebørnene, der vare placerede i Fiskerbaade, liggende
i en Linie fra Brohovedet til henimod Broen, og behængte med Flag.

Men ej har vi Blomst til Krandse
Løv ej til Din Lok,
Over Bølgen ikkun danse
Fugle tæt i Flok;
Vi som de i kjærlig Klynge
Vil Din Kongebaad omslynge,
Vi som de paa Sangens Vinge
Tak og Hilsen bringe.

Christians Ætling! over Vande
Hil til Christians 0e,
Hvor mod Klippens haarde Pande
Knuses skumfuld Søe,
Klippe-Troskab skal Du møde
Drot! paa disse Holme øde,
See! de Gamle med de Unge
Glad "Velkommen" sjunge.

"Hekia" gik ind ad nordre Havn. Da "Ægir" var
lagt til Bradbænken, c. KJ. 9, hvor Fæstningens Embedsmænd 2) stode, bleve disse strax af Korr.mandanten fremstillede for Kongen endnu medens han
var ombord, hvorpaa Hs. M. gik iland førende ved
Armen sin Gemalinde, Grevinde Danner3); i hans
Følge- vare: Overhofmarschallen, Excellencen Levetzau 4), Generaladjudanterne, General Schøller5) og
Capitain Irminger G), Stald mesteren, Kammerherre

Vi har hørt om Kampens Bulder,
Hørt Din Kongerøst,
Bølgen som mod Havnen ruller
Kom fra Slesvigs Kyst.
Nu med Seir og Fred Du kommer
Liig den rige, gyldne Sommer,
Duft fra Sjællands Bøgeskove
Følger over Vove.

l) Kammerherre, Kommandør Captajn i Sø etaten Anton Gynther v. Ellbrecht, f. 2% 1790 i- i København S/li 1857, gift
% 1823 med Anne Marie Gjerdrum, f. o/u 1794 t 1l/12 1859.

- 2) P~emlt. C.-A~ Obelitz, p. t. Næstkommanderende: Preml.
af Milicen Peter Chr. Dam, Garnisonslieutn., OveraudItør Carl
Otto Malling, Auditeur, Hans Lyders Roed Mimer, Garnis~ns
præst, Christian Carl Erhard Schouboe, Garnis~n.slæge, Søkn~s
commissair Jacob Lorentzen, Provlants- AmmunttJOns & Matenalforvalter, Caspar Marcus Frederik Høegh, Kirkesanger og Skolelærer.
3) Grevinde Louise Christine Danner, f. 21/4 181~, D~tter af
Købmand Køppen og Juliane Caroline Rasmussen, vIet hl Kongen 7/8 1850, t 6/ 3 187,4.
4) Hs. Excell. Joachim Gotlsche v. Levetzau, Ordens Marschal, Kammerherre, Overhofmarschal, Overdir. for Kunstanstalterne og de Kg!. Haver, Storkors af Dbg.
5) General Thomas Georg v. Schøller, Kammerherre, Generalmajor, Generaladjudant for Land-Etaten, Komm. af Dbg.
6) Captajn Carl Ludvig Christian Irminger, Komm. af Db?,
Kammerherre, Generaladjutant for Sø-Etaten, Kg!. Jagtcapte]n.

6*
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Haxthausen 7), Obersterne Biilow8) og Fensmark9),
Livlægen, Etatsraad Lund 10), Sekretair i Statsraadet,
Etatsraad Lunding ll), Generalcasserer for Civillisten,
Etatsraad Berling 12), samt Sekretær Glassing 13).
Ved Landstigningen saluteredes med 81 Skud.
Efter et kort Ophold i Kommandantboligen foretog
Kongen en Spadseretur omkring Øen, ledsaget af
Kommandanten og sit Følge og besaa Store Taarn
m. v. Kl. 4deltoge Embedsmændene i en Diner i
Kommandantboligen, hvor Kongens Skaal af KommandantelL blev udbragt under Salut af 27 Skud.
Kongen takkede i faa, men smukke og hjærtelige
Ord. Efter Taffelet roede det samlede Selskab i
tvende Baade til Græsholmen, derfra omkring den
til østre Skær, som besteges. Om Aftenen blev drukket Thee i den saakaldte Kongens Have, hvor flere
af Øens Damer bleve præsenterede. I Lysthuset udnævnede Hs. Maj. Kommandanten til Kammerherre

og overrakte ham egenhændig Nøglen. Paa den
grønne Plaine var oprejst en simpel Støtte af Træ
med transparente Indskrifter, der angave de tvende
danske Kongers Navne, som have besøgt Christiansø,
nemlig Christian V og Frederik VII samt Besøgenes
Datum d. 11/5 1687 og 7/8 1851. Støtten var af Fæstningens Damer smykket med Blomsterkrandse og
Guirlander. Efterat nogle faa Ord paa Beboernes
Vegne vare henvendte til Kongen, hvori bl. A. mindedes om at netop paa denne samme Dag 1680 var
Ordren til at besætte Christiansø underskrevet af
Kong Christian d. V, udbades Tilladelse til at afsynge
efterstaaende Sang, som derpaa istemtes af en Del
af Øens yngre Mandskab.

7) Kammerherre Frederik Wilhelm August v. Haxthausen,

R. af Dbg., Staldmester hos Hs. M. Kongen, Direktør ved det
Classenske Fideicommis.
8) Oberst Paul Martin v. BiUow, R. af Dbg., Kammerherre,
Adjudant hos Hs. M. Kongen.
9) Oberst Johan Henrik v. Fensmark, R. af Dbg., Kammerherre, Adjudant hos Hs. M. Kongen.
10) Professor, Dr. med., Johan Jacob Georg Lund, R. af Dbg.,
Livlæge hos Hs. M. Kongen.
11) Hans Mathias Wilhelm Lunding, Kammerherre, Statssekretair, Cabinetssekretair hos Hs. M. Kongen.
12) Johan Carl Ernst Berling, Kammerherre, Generalintendant
for Civillisten, Reisemarskal og Privatsekretair, Eier af Berl. Tid.
og Trykkeri.
13) Theobald Glassing, Søn af Modehandler Glassing, Kbhvn.,
Sekretær under Civillisten, senere Kammerassessor ; en Fætter
til Kammerherre Berling.

Somren krandser nu de danske Strande,
Milde Luftning gennem Skoven gaar,
Blidt henrulle østersøens Vande,
Golde Klippe selv lidt smykket staar.
Ret i Aar vi her jo have Sommer,
Kongen den i Hjertet tryller frem,
Konge, Tak at atter hid Du kommer
Og opliver her vort stille Hjem. Sorg og Smerte over Danmark hvilte
Siden sidst som Prinds vi her Dig saae,
Aldrig skønnere dog Solen smilte
End naar frem den kom bag Skyer graae.
Vist i Aar vil alle danske Hjerter
Derfor finde Somren dobbelt sød,
Skoven ej skal skjule Skræk og Smerter,
Brødres Blod ej farve Engen rød. -
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Her i Fred og stille Ro vi leved!
Varmt som dansk dog luede vort Bryst
Hvergang Noget hid til os blev skrevet
Snart om Farer, snart om Seirens Lyst.
Fredens Lykke Landet atter nyder,
Konge glade vi Dig hilse her.
Denne Jubel, som nu om Dig lyder
Tolke skal, at Du er os saa kjær. -

Kongens Befalingbleve Børnene opkaldt baade efter
ham og hans "Kone", nemlig Frederik Ludvig og
Frederik Christian og efter hans udtrykkelige Bestemmelse blev hele Daabsaden fuldstændig udført
for hvert Barn især "fordi dem skulde skee lige Ret".
Daabshandlingerne indlededes med en kort Bøn, før,
mellem og efter blev afsunget et Psalmevers og til
Slutning blev en Collekt om Daaben og Velsignelsen
messet.
KJ. 12 vare Fæstningens Embedsmænd med deres
Familier indbudte til en festlig Frokost paa "Ægif",
hvis Dæk var indrettet til en pragt- og smagfuld
Salon. KJ. 3 afsejlede Kongen til Rønne 16) under
rungende Hurra og hilst med Kongesalut. Ved Afskeden yttrede han Haab om igen at besøge Øen
og det "ret snart". Kongens Dampskib førtes af
Capitajn Lieutenant Grove 17) og "HekIa" af Capitajn
Baron Dircking Holmfeldt1 8). Foruden rigelige Faddergaver til ovennævnte Børn (120 Rd. til hver) og
kongelige Foræringer til Forskellige (Commandanten
erholdt et kostbart Kaffeservice af Sølv og hans
Datter W) et Guld Halssmykke) gav Hs. Maj. Tilsagn
om at skænke et Orgel til Kirken~O), der netop

Oplyst af Blinkfyr og Fakler tog den lille Plet sig
meget vakkert ud. Ved Sangens Slutning blevet
Leve udbragt for Kongen, hvorpaa han takkede med
bevæget Stemme bevidnede den Kjærlighed, hvormed
han omfattede sit tro Folk og tilsikrede navnlig
"sine Børn" paa Christiansø sin ganske særdeles
Bevaagenhed.
Fra Haven spadserede Kongen omkring Øen ledsaget med Fakler og fulgt af en talrig Skare, som
afsang nationale Sange; alle Husene var illuminerede
og imellem Casemerne vare Æresporte oprejste saavel midt i Gaden som ved Enderne, ogsaa paa Frederiksholmen var Illumination og Æresport.
Den følgende Morgen tildelte Hs. Maj. Undercanoner Mogens Nielsen og Lodskvartermester Mogens Jørgensen 14) Dannebrogsordenens Sølvkors.
KJ. 11 stod han personlig Fadder til tvende Børn,
hvilke Grevinde Danner holdt over Daaben 15) Ifølge
død paa Christiansø ved Ulykkestilfælde 161i 1852.
de 2 Børn vare: frederik Ludvig Lillie, f. Christiansø
16/6 1851, Søn af Tambour Daniel Lillie og Hustru Else Cathrine
født Nørrebye, og Frederik Christian Jensen Holm, f. Christiansø
18/6 1851, Søn af Soldat Isak Jensen Holm og Hustru Cecilie
Kirstine født Holm. Som Faddere ere indtegnede i Kirkebogen:
14)
15)

Grevinde Danner bar Barnet, Hs. Maj. Kong Frederik den 7de,
Kommandanten, Kammerherre og Kommandørkaptajn Ellbrecht,
frøken Amalie EIIbrechl.
Hl) Om Besøget i Rønne see Bornholmske Samlinger, II Bd.
p. 57 ff.
17) Hans Hermann Stephan Grove, Preml. i Sø-Etaten.
18) Edvin Rudolph Frederik Dirckinck Baron HolmfeId, Kammerjunker, CapL i Søetaten.
lU) Amalie Antoinette Ulricka v. EIlbrecht, født Kbhvn. 1217
1830, overord. Stiftsdame i VaIIøe.
20) blev taget i Brug % 1852.
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modtog en Hovedreparation. Den Jevnhed og Ligefremhed, hvormed Frederik d. VII overalt fremtraadte,
den Velvillie, Venlighed og Hjertelighed, der ved
enhver Lejlighed udtalte sig i hans Ord og Aasyn,
i Forbindelse med hans fyrstelige Anstand, kunde
ikke andet end gøre et behageligt Indtryk og vandt
ham sikkert Alles Hjerter.
Søndagen d. 17. Aug. 1851 afholdtes i Mindet en
Fest for Øens Børn, arrangeret af Pr. Lieutenant
Obelitz med Middagsspisning, Lege, Dans og Sang.
En Kgl. Gave var ham overleveret til dette Øjemed.

En bornholnlsk Degn og Digter.
(Meddelt af C. BEHREND).

I Aaret 1787 ansattes Claus Andresen som Degn
paa Christiansø og tre Aar efter kom han i samme
Stilling til østerlarsker og Gudhjem. Han var født
1751 enten paa Bornholm eller i Helsingør; hans
Fader, Jørgen Andresen [Andreæsen] (f. 1720 t 1778)
var - i al Fald en Tid - Toldkontrollør i Helsingør, og fra denne Bys Latinskole blev han 20 Aar
gammel Student. Hvorledes han har tilbragt den
følgende Tid indtil 1787, vides ikke; kun synes han
at have levet et lystigt Liv med sine jævnaldrende
og ikke at have været bange for et højt Bæger (hans
Digt til Akvavittens Pris tyder derpaa). Heller ikke
om hans senere Liv ved jeg andet at meddele, end
at han var gift med Frederikke Lovise Bernth, og
at han døde d. 1. Juni 1816, 64 1/ 2 Aar gammel.
Denne Mand er fremtraadt i Literaturen med en
enkelt Bog: Poetiske Forsøg (udgivet 1786), en Bog,
der kun er lille men er skrevet "med saa meget
Talent, at der kun synes at mangle en Ubetydelighed
i, at han kunde være blevet fremragende" X). Det
længste Stykke deri er en Parodikomedie "Kælder"~'j

Bx. i Jyllandsposten for 7. Pebr. 1910 "En glemt Digter".

7
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pigerne" (hvorom mere nedenfor); det øvrige Indhold er nogle faa alvorlige Digte og flere komiske
i Wessels Stil. 2 af Digtene skyldes ikke Claus Andresen selv men hans Ven (og Slægtning?) Christopher Schrøder Andresen, senere Professor og Rektor
i Rønne, derpaa Sognepræst i Vissenbjerg.
I Aaret 1801 skriver Claus Andresen til Knud
Lyne Rahbek (Brevet findes i det kongelige Bibliotek):
0sterlarsdegnegaard d. 17. Aug. 1801.

Bedste Ven!
Dersom du var en anden end Rhabek, saa skulle
ieg troe, du kunne været stolt nok til at støde dig
over, at ieg som en fattig Landsbyedegn kaldte dig
Du. Men da du er den, du er, saa maae Aarsagen
ikke være den, hvorfor du ikke har besvaret mit
sidste Brev: Dog ieg kan uden Tvivl gjette den;
Du sidder paa Spidsen af Parnasset og seer haanligt need til mig, som endnu kryber ved dets Fod.
Men skulle ieg ogsaa have gjettet rigtigt? miskjender
ieg dig ikke her? - Den store Digter kan umueligt
tænke saa lavt. - Dog har der været den, som i
det Øvrige med ald Rette kan giøre Paastand paa
dette Navn, der har tænkt saaledes; men har han
endog været ligesaa stor Digter som du, saa har
han dog ikke besadt [J: besiddet] dit ædle Hierte :1) Ædelt er det ikkeheller at tænke saa: Naar man
forestiller sig den usle Grund, som er needlagt hos
mig for Studeeringerne og mit af Naturen svage
1) En af Datidens betydelige Forfattere synes altsaa at have
udtalt sig nedsættende om Andresen; men hvem det var, vides
ikke.

83
øy~syn, saa maae man snarere forundre sig over,
at leg er den, ieg er, end miskjende mig. - Mine
poetiske Forsøg skrev ieg, som er dig bekjendt,
under de meest trykkende Omstændigheder og en
ubliid Critique 2) over dem skulle ikke synderlig opmuntre mig for Efftertiiden; dog kunne de blevne
bedre, naar ieg ikke havde maattet iile med dem for
at stille en fortvivlet Skrædder - ærlige og veloplyste
Ihukommelse - , Signeur Smidth, til Freeds. Desuagtet blev ieg troelig ved at vandre frem paa min
Bane - Hunger, Tørst og Nøgenhed ere de Gratier,
som hidindtil have omringet min Liire, og ieg har
selv været min egen Apollo; men fra saadan en
Apollo og saadanne Gratier, hvad Mesterstykker vil
man vente sig der? Men at ieg ikke skal synes at
roese mig selv, vil ieg alleene slutte dermed, at om
?et ikke er saa godt, hvad ieg har skrevet, saa ve ed
leg, det er hverken effterliignet eller stiaalet men
' .
'
mm eegen Opfindelse - og herfor er en god Grund
da ieg ikke eyer een eeneste Bog undtagen Bibele~
og salig Kingos's Psalmebog, dog jo l ieg har giordt
to Effterliigninger effter Hagedorn 3), som ieg laante
af Niels Weyer 4), og som ieg siden hverken har
eyet eller seet. Jeg paastaaer ingenlunde at være
iblandt Digternes Tal - deres Skare er nu alt for
stor til, at ieg skulle kunne trænge mig igiennem
den for at blive bemærket: jeg kan til Nød giøre et
taaleligt Vers og det er Alt.
. 2) I "~ærde Efterretninger" for 1787 findes en streng, for
Ikke at SIge uretfærdig Kritik af Andresens Bog.
3) Fr. Hagedorn, tysk Digter (1708-54).
4) Niels Weyer, en af Datiden meget anset Digter, døde
1788, kun 21 Aar gammel.
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Hvad ieg begiærede af dig i mit sidste Brev var
meere for at faa Lejlighed til at skrive dig til end
for Alvor eller for at falde dig besværlig; dog ønskede ieg mig det for derved saameget desdo offtere
at erindre vores gamle Bekjendtskab. Derimod hvad
din Anbefaling til Herr Cammerherre Hauch angaaer, da var det mit ramme Alvor og ieg tvivler
ikkeheller paa, at den jo har været saaleedes, at den
jo har tilveyebragt den forønskede Virkning.
Vor fælles Ven, Professor Andresen, beeder at hilse,
og ieg ønsker stedse at være erindret af dig som din
oprigtige Ven
e{atls Andresen.

havde meere Liigning med hans, end det har; men
havde jeg den Gang udgivet det førend Wessels,
havde det ikkeheller faldet saa dybt; thi da var ingen
Mesterstykke gaaet i Forvejen og følgelig kunne
heller ingen Mistanke om Imitation finde Stæd.
(Ud skr. : Velbyrdige og Høylærde Herr Professor
K. L. Rhabek å Kiøbenhavn.
Dette Brev anbefales Herr Hofboghandler Poulsen
i Anthoniestrædet No. 324 og 325 til hurtigste og
venskabeligste Befordring af Cl. Andresen).

0sterlarsdegnegaard paa Bornholm
d. 17. August 1801.

E. S. Giør du mig den Fornøjelse at besvare mit
Brev, ville du behage at adressere dit Svar til Professor Andresen i Rønne.
I det ieg ovenfor taler om, at ieg ikke har imiteret nogen, erindrer ieg, at der har været dem, som
have beskyldt mig for at have imiteret Wessel i Kielderpigerne, som findes i mine poetiske Forsøg - det
skulle da være effter hans Kjerlighed uden Strømper.
Men dersom den gode Wessel levede endnu, skulle
han være mit Vidne, at jeg forelæste ham over Halvparten af mit Stykke, førend han maaskee endnu
tænkt[e] paa sit5). I det Øvrige ville ieg ønske, det
5) Imellem "Kælderpigerne" og "Kærlighed uden Strømper"
er der saa stor Lighed - ikke i Indholdet men i Udførelsen,
at man maa antage, at den ene forf. har kendt den andens
Værk. Wessels Stykke skal have været færdigt i Beg. af April
1772; da nu Andresen først blev Student d. 9. Juli d. A., synes
Rimeligheden for at han allerede før April har forelæst W. sit

II.
Bedste Ven!
Indlagte Brev til vor Ven Thaarup6) ville Du behage at leveere ham ved første Leylighed. Jeg havde
i Gaar Audientse hos Oberhofmarskallen 7) og en
passant sagde ieg ham, at ieg i Efteraaret ville udgive nogle Poesier, hvilke han lovede ikke alleeneste
selv at viIIe subscribere paa, men endog at skaffe
mig Subcribentere ved Hoffet. I Haab om, at Du og
Thaarup ere mine sande Venner lovede jeg ikke at
udgive dem, førend jeg havde erholdt begge mine
Venners venskabelige og inqsigtsfulde Dom. Dette
ville Du behage at communicere Hr. Thaarup for i
Stykke ikke stor; hvis Andresens Paastand er paalidelig, maa
man da antage, at "Kærlighed uden Strømper" er skrevet senere
paa Aaret; det udkom først i September 1772 (sml. Jyllandsposten for 19. febr. 1910).
6) Rimeligvis Digteren Th. TIlaarup (1749-1821), han var
ligesom Andresen dimitteret fra Helsingør Skole (1768).
7) Den ovenfor omtalte Kammerherre A. W. Hauch (17551838).
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Samtale med Oberhofmarskallen ikke at siige mig
imod. Oberhofmarskallen saavel som Etaz - Raad
HaagenS), Du og Thaarup tvivler ieg ikke paa jo vil
gi øre Alt for at forbedre mine tunge Kaar og skaffe
mig Roelighed paa mine gamle Dage.
Din oprigtigste Ven
Claus Andresen.

til. - Jeg skrev Dig i Kbh. et Par Breve til, som
ieg vil haabe Piigen Anna Cathrine paa Institutet har
leveeret Dig - i det eene var et Brev til vor Ven
Thaarup med et Vers i, som ieg havde loved ham
Afskriften af; det maae Du endelig see ham tilstillet,
om det ikke alt er skeet, da han er ald min Opmærksomhed værdig som gammel Bekiendter og
trofast Ven.
Effter Dit venskabelige Løfte vil ieg haabe, Du
har havt mig i kierlig Erindring paa ethvert Stæd,
hvor Du har kunnet bidrage til min Lyksaligheds
Fremme. Professor Thorkild BadenIl) leveerede ieg
et Brev til Dig, som ieg formoder Du har bekommet.
Lev nu vel kiere Rahbek og lad aldrig af at elske Din
oprigtigste Ven
Claus Andl'esen.

Kbh. d. 5 Julii 1804.

Jeg logerer paa Hiørnet af store Grønnegade og
Peder Madsens Gang i No. 250 i Stuen til Gaden.
Dersom der skeer, som ieg haaber, at der bliver
Samling i Aften 9), saa [søg] for Guds Skyld at tilstille mig det Indsamlede inden Søndag, thi ellers
er ieg under den ulyksalige Stilling, at ieg ikke engang kan komme hiem til Bornholm.
(Udskrift: Til S. T. Hr. Professor K. L. Rhabek
a Christiani-Institutl°).

III.
Bedste Ven!
Tak for vores korte Samtale paa Institutet - ieg
skulle havt den Fornøyelse at besøge Dig paa Bakkegaarden, men deels var ieg ikke vis paa at treffe Dig
hiemme og deels er ieg gammel og doven og gider
meget nødigt gaaet længere, end ieg er høyt nød
8) Hans Haagen (1754-1815) var Politimester i København
1800-1809.
9) Der er rimeligvis Tale om en Indsamling til Andresen i
en af de Klubber, hvoraf Rahbek var Medlem.
10) Rahbek var Lærer ved det 1795 af den tyske Hofpræst
Christiani oprettede Institut, der laa paa Vesterbro ved Siden af
den Kongelige Skydebane.

0sterIarsdegnegaard paa Bornholm
d. 30 Julii 1804.

E. S. Du faaer kun 1/2 Ark; thi her er knapt om
Papiiret.
Hvad Hr. Professor Baden har lovet at skienke
mig efter hans eeget Udsiigende, som det kunne
være det Venskab, han bar for mig, og hans Stand
værdig, ville Du behage enten at sende mig i et
Brev addresseret til Professor Andresen. eller og levere til Etaz Raad og Politiemester Haagen.
(Udskrift: Til S. T. Hr. Professor K. L. Rahbek
paa Bakkegaarden ved Friderichsberg.)

11) Philologen Torkil Baden, en Søn af Andresens Rektor i
Helsingør, Jacob Baden, var Professor i Kiel til 1804; blev senere
Sekretær ved Kunstakademiet.
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I det andet Brev omtaler Claus Andreasen, at han
har til Hensigt at udgive en ny Samling Poesier og
han udsendte virkelig i dette Aar (1804) en versificeret Subskriptionsindbydelse, som ogsaa blev optaget
i Tidsskriftet "Iris og Hebe". Denne Samling Poesier
kom aldrig ud; derimod findes der paa det kg!.
Bibliotek en Pakke haandskrevne efterladte Digte af
Claus Andresen, som uden Tvivl er hans Manuskript
til den paatænkte Digtsamling. Han deler Digtene
i 1) komiske Poesier og Fortællinger, 2) Selskabssange, Viser, Arier, 3) blandede Poesier, 4) alvorlige
Poesier, hvortil slutter sig nogle Anekdoter i Prosa.
Adskillige af disse Digte havde været trykt tidligere;
jeg har saaledes i Datidens Tidsskrifter fundet følgende:
I "Morgenposten" 1787: Til min Muse. -- Den Enøjede.
do. 1788: Sengedusken. - Venskab. - Elise. Kammerpigen.
do. 1790: Brev. - Degnepetition. - Fragment og
ej Fragment. - Spørgsmaalet.
I do. 1791: Degne Elegie. - Interdum bonus dormitat Homerus. - Rokkedrejeren. - Skæbnen
i god Lune. - Den fæle ø. - Brudevers. Til en bortrejsende Ven (foruden nogle
Anekdoter).
I do. 1792: Sang paa min Kones Fødselsdag.
Første Opkog af Degnepetition.
I do. 1793: Til min Kone - (og 5 Anekdoter).
I "Iris" (senere "Iris og Hebe") 1794: Til min sovende Søn. - Den lattermilde eller Voldtageisen. - Sang d. 28. Marts 1794.
I do. 1795: Paa min Kones Fødselsdag.

I "Iris" 1796: Andet Opkog af ~gnepetitum.
I do. 1799: Paa min Kones Fødselsdag. - 3 Viser
(deraf: Istedetfor 3die Opkog af Degne-Elegi.Vuggevise til min yngste Datter Henriette
Claudia).
I do. 1800: Høstvise for Bornholm.
I do. 1801; Sang paa Kronprinsessens Fødselsdag.Vuggevise.
I do. 1802; Vise fra Claus Degn til Mads Skriver. Bataillemarsch. - Helvede i en Drøm. Tanker ved min Stifmoder Karen f. Wedeges
Grav. - Selskabssang 7. Juli 1801.
I do. 1804: Væddemaalet. - Til mine Venner paa
Kildehøj.- Til min ældste Datters Konfirmation.
I do. 1807: Fødselsdagssang i Marts.
I "Nytaarsgave for Damer" 1799; Til min Kone paa
hendes Fødselsdag.
Desuden er vistnok flere i "Morgenposten" 1786
med A underskrevne Digte af ham.
Til Slutning meddeles her 2 Digte af Claus Andresen, ikke fordi de har nogen større literær Værdi
- de hører ogsaa blandt hans svagere Arbejder men fordi deres Indhold kan antages at interessere
dette Tidsskrifts Læsere;

Den fæle øe.
En Sang i meget gammel Smag.
(Si unges Som: De Røvere ville stjæle gaae .. )

Jeg sidder her saa angest og bang'
Ja i en græsselig Klemme,
Hvordan jeg nu skal faae min Sang
Og Harpe til rigtig at stemme.
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Det har
Ei Sang
Men nu
Og alle

dog flasket sig for mig før,
og Spil var saa ringe;
er det som min Hals var tør
de Strenge skulle springe.

91
Der er og bygt en Kirke saa peen,
Man troe det neppelig skulde,
Hvor Degnen qvæder i en Skorsteen
Men Præsten flyer op paa en Rulde.

Det volder den Ting er styg og ræd,
Jeg agter her at frembringe,
Thi vil ej Røst og Fingre med;
Dog haaber jeg dennem at tvinge.

Af hvad til Livet giøres Behov
Det findes her ingenlunde;
Hver næres christelig af Rov
Fra Skibe, som gaae tilgrunde.

Jeg qvæder da om en 0e saa fæl
Som nogen 0e her paa Jorden.
Gud fri fra den hver Moders Sjel
Især dem, her boe i Norden.

Men naar det dra'er for længe med dem,
Saa gaaer det løs paa en Stjælen;
Og fører Profossen daglig frem
Et Hundrede Stykker for Pælen.

Den ligger midt i vildene Hav,
er dannet af Kampesteene,
Der kommer )ngen i sin Grav
Med uskadte Arme og Beene.

Dog er der saa mangen hykkelsk Kanut,
De nitten vist ud af Sneesen.
Hvis jeg var der Degn eller TuP')
Saa kald mig en Skielm ej
Andresen.

Som Chef befaler en Comandeur
Halvanden Soldat vel maalet
Og ta'er af dem en glubsk Honeur,
Naar Vagt i Gevær bliver skraalet.
Den
Naar
Den
Med

0e har og den s'kiønneste Havn,
først man har Fod paa Lande.
er det ellers kun af Navn,
mindre man lyster at strande.

O gid jeg maatte leve den Dag,
At * * * og deslige Svende,
Som kritisere uden ald Smag,
De maatte faae prøve den Rende.

Som Fortale til den paatænkte Digtsamling satte
Andresen:

Beskrivelse over Degnegaarden
i øster Larsker Sogn.
Jeg burde, som enhver Forfatter plejer gjøre,
Før jeg gir Publikum min Bog at læse hen,
En ziirlig og galant Fortale at anføre,
Hvori var Grunde for, hvad der har hindre den
*) Tut;): Substitut, (Underjdegn.
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Fra ej at komme ud - som Planen den lød paa,
Og bede Læseren i Gunst at pardonere,
Om i mit Skrivt han een og anden Bommert saae
Samt Recensenten ej for strengt at critisere;
Men jeg betænkte mig - du paa en anden Maade
Og meer pudseerIigen din Hensigt opnaae kan;
Og naar saa er, saa lad din Muse frisk væk raade,
Du kjender hende jo - og veed hun holder Stand.
Den tagne Slutning jeg som sagt vil lyde da,
Min Degnegaard jeg saa livagtig skal afmale,
At om mit Skilderi enhver vil sige: Ja,
Vi heller nøjes det end som en kold Fortale!

Langs vores Kjøkken frem, vi see os ej i Stand
Paa Skorsteen at faae Ild tændt under nogen Gryde,
Nej! ej engang faae kogt en ussel Potte Vand.
Af Foranførte jeg troer Læseren er sagt
saa meget, at han nu fuldkommelig erkjender,
Hvor stor min Svaghed er mod overieegne Magt,
Regn, Storm for tagløst Huus er frygtelige Fjender.
Det var den Rolighed, jeg udenfra kan finde;
Nu skal jeg viise den, jeg nyder inden i:
Naar det er Tørvejr, naar der blæser milde Vinde,
Saa troer man mig vist ret lykkelig og fri.
.
Jeg kunde være det, nød jeg min Stue heel
Med to Fag Vinduer mod Sønder, eet mod Norden;
Men naar jeg, Børn og Viv vi først taer hver sin
Deel,
Hvor er da Rolighed og hvor behørig Orden?
Jo! Orden er der, da i tvende lige Parter
Jeg har deelt Stuen af, og hvad hver Part hør' til.
Hvad Rolighed angaaer, med den kun lidet arter,
Den kommer, naar den kan, men slipper, før jeg vil.
Om Vintrens Tid jeg mig ej bryder stort om den,
Da ej et Ord jeg seer at skrive eller læse,
Skjønt jeg har øjne nok; thi jeg har hele to;
Men som ej klares kan med Briller paa min Næse.
Den første halve Deel af Stuen indbefatter
Mit Sovekabinet, et lille Bord, en Stol,
Som jeg studerer ved og, - hvad jeg højest skatter
Af al min Ejendom - en gammel rød Reol,
Hvor mine Bøger de staae ordentlig og net.
Sandt! de ej mange er, betragtet i det Hele,
Men paa et fugtigt Sted, enhver nok indseer let,
At af hver enkelt Bog kan blive mange Dele;
Min Samling er da ej saa overmaade lille

For Ungdoms Fejl og Brøst jeg ikkun Degn er
bleven,
Og det var endda knap, jeg slumpede dertil.
Maaskee af Skjebnen jeg for meer ej er indskreven;
Men dadle den, hvo er, som tør? som kan? som vil?
Jeg tier for min Part; men ej begribe kan,
Hvorfor jeg eene just skal iblandt femten Degne
(Saa mange tæller man paa Bornholmske Land)
Blie dyngvaad i mit Huus, hver Gang at det vil
regne,
Jeg synes over mig heeH Tag dog burde henge,
Men i min Tid blier det nok en ugjørlig Sag Fortuna nægted mig - for evig nægter Penge,
Hvoraf Conclusio: Hr. Degn! sid uden Tag!
End meetsaa har min Gaard og den Beskaffenhed,
At naar det stormer stærkt, saa knager Bielk og
Mure,
Af Frygt hvert Øjeblik for de skal falde ned
Jeg og Familie dødbleeg' maae kukelure
Halv sultne endda til; saalænge Storme bryde
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Nej! til al Uheld er den bleven mig for stor.
Det gaaer mig gjerne saa, alt hvad jeg ikke ville
Der skulde hændes mig, skeer, før jeg seer mig for.
Paa den Reol jeg og har hengt min Fiolin,
Som aldrig i min Tid endnu har manglet Strenge.
Den er min Trøst i Nød og Alskens Medicin,
Naar i Barokko*) jeg som oftest er for Penge.
Endnu til denne Part hør' en saa kaldt Tablette,**)
Hvori staaer Kopper til den søde Kaffe Drik,
Den Nektar, hvoraf jeg drak, som man let kan gjette,
En skiønne Portion, om Raad jeg dertil fik.
Jo! naar der ofres brav, som ikkun sjeldent skeer,
Saa i hvor knapt jeg har, faaer Skillingen at springe;
Jeg er en Stakkel skabt af syndigt Støv og Leer,
Ej altid mægtig til min Lyst at undertvinge.
Nu jeg da længer frem i Stuen vil spadsere,
For i dens anden Deel at viise Prøver paa,
Hvor vel det smalle Rum jeg ve ed at empløjere,
Som karrig Skjebne mig til Logement udsaae.
Først staaer en Kakkelovn, vor Trøst i Vintrens Tid,
Hvortil, da jeg har Skov, jeg kunne have Brænde,
Naar visse gode Folk anvendte mindre Flid
Paa det, jeg kalder mit, til deres at hjem hænde.
Der har vi Spinde- Sye- Musik- og Dandse-Skole,
Her læses, regnes og arbejdes, hvad man kan;
Saa er der da og Spejl med Bænke, Bord og Stole
Alt, som passere maae for en halv fattig Mand.
Hvad? siger Læseren - der læres Dands, Musik?
Jo! Bornholmerne man ingenlunde tænke
Er et barbariskt Folk foruden Smag og Skik,

Nej! det for meget var, der' Videlyst at krænke.Et Skab paa vores Jords den anden halve Klode
Engang forfærdiget, og siden hertil bragt
Staaer og i dette Rum - sandt nok! just ej i Mode!
Dog ønsked jeg mig kun, hvad deri før var lagt,
Saa mangen blank Dukat min Moder deraf drog,
Som var forvaret i snart en snart anden Skuffe;
A~! ejed' jeg dem nu, Spar To jeg vist nok slog
1'11 Mangen Een, hos hvem jeg Stymper nu maae
puffe.*)
Men her jeg standse maae, jeg hør' min Læser sige,
Det vist en Fabel er, som han os lægger for.
I heele Dannemark, ja! i hvert andet Rige,
Saa langt som Degne er paa Guds den gode Jord,
Fleer' Stuer end som een vi veed jo Degnen har.
Hvortil da al den Tant, mon han os vel vil drille.
Er han forvoven nok at holde os for Nar ,
Og med et Publikum mon Gjek han torde spille?
Nej! kjære Læsere, saa haardt de ej maae tænke.
Sandt nok! jeg flere har, men Knuden er just den,
At desuagtet jeg er bunden som med Lænke;
Thi ak min Degnegaard jeg har forpagtet hen.
De Værelser, som da for mig tilovers var
For at studere i, at sove i og spise,
Dem ved uheldig TVang jeg nu indrømmet har
Til Opholdssted for Høns, for Duer og for Grise.
Ja naar hvad sagt er sandt, saa vil vi pardonere,
At seent kom Bogen ud - og om Smaa-Fejl deri;
Og haabe ogsaa han, som den skal kritisere ,
. sig mild som vi.**)

*) maa betyde: Forlegenhed; maaske et selvdannet Ord.
**) vistnok en Hyldemøbel til at hænge paa Væggen og be-

stemt til at sætte Kopper o. lign. paa.

*) antagelig = tage paa Puf, Borg.
**) Denne Linie er ulæselig, da Fugtpletter har udslettet det

meste af den.
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Vi veed, at en Poet skal nyde Rolighed
.
Men den er nok kun fiin paa den Plads, han maae
leve;
an der tænkes Ro paa saa indknebent Sted,
H vor k
;>
Hvor alle, alle maae i Frygt og Fare sveve.
Tak for udviste Gunst, mit Ønske nu skal være
Om mit udgivne Skrivt hos Dem .kan Ynde.st faae;
for mm Ære,
J eg, som det sømmer sig, kun sknver
'1
t
Profiten er den, som jeg mindst VI ag e paa. .
Pro Rest jeg venter kun hvad Udfaldet skal bhve,
Om som Forfatter jeg med Agt kan hold~ Stand,
Eller uværdig dømt til aldrig meer at sknve
Jeg haanlig flygte maae ud af Poeters Land.

i
Fra Hedenold til Kristendom.
Blade af Bornholms Historie.
Ved

M. K. ZAHRTMANN.

1. De ældste Skriftminder.

Var

.,l

I

i
\

Tids Opdagelsesrejsende ere ilde farne; snart
have de kun Jordklodens to ældgamle Iskalotter, ved
Nord- og ved Sydpolen, tilbage at udforske. I Oldtiden blev allerede en østersøsejlads en Opdagelsesfærd, som optegnedes, naar Skipperen vendte tilbage
til den boglige Dannelses Hjemsteder i Vestevropa.
Angelsaksernes Konge Alfred den Store, som efter
at have samlet Englands Rige døde Aar 901, samlede ogsaa paa Opdagelsesrejser og lod nedskrive,
hvad Skipperen Ulvsten (Wulfstan) fortalte ham om
sin Sejlads ad Handelsvejen fra Hedeby ved Sliens
Munding til Estland omkring Aar 880. Her omtales
da Bornholm første Gang i Skrift, i Ulvstens Ord:
Venden laa om Styrbord, og om Bagbord havde vi
Langeland og Lolland og Falster og Skaane, og alle
disse Lande høre til Danmark; og dernæst fik vi
Burgendaland om Bagbord, og der have de deres
egen Konge (and thonne Burgendaland væs us on
bæcbord. and tha habbath him sylf cyning). Saa8
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ledes møder os Bornholm imod Slutningen af det
niende Aarhundrede, styret af sin selvstændige Jarl
eller Høvding og endnu ikke sluttet ind i det danske
Rige, der her første Gang navngives Danmark. I sin
Udgave af danske Kæmpeviser nævner Peder Syv
1695 Kong Valmer som en saadan Jarl eller Konge
paa Bornholm; men dette Navn skyldes ene den
usikre Overlevering gennem Folkets Sagn og Sange.
I den angelsaksiske Oversættelse gjengives altsaa
Øens Navn som Burgendaland, Burgundernes Land.
Stor Vægt tør nu næppe tillægges dette; det Navn,
Ulvsten har hørt nævne under Forbifarten, kan nemt
være forvansket og misforstaaet i Oversættelsen.
Mærkeligt er det imidlertid dog at se dette Navn
brugt her. Burgunderne, en germansk Folkestamme,
havde 8 til 6 Hundrede Aar tidligere været bosat ved
Weichselflodens Bredder; men nu var de for længst
forsvundne fra østersølandene, deres ældste Hjemsted
var i Vendernes Vold, og selv havde de dybt inde
i Tyskland, ved Worms, grundet det vidt besungne
Niebelungerige. Skulde de have boet paa Bornholm
og Øen taget Navn efter dem, eller maaske omvendt
de taget Navn aI den, maatte dette ligge forud for
Udgangen af det tredje Aarhundrede, da de forlod
østersøens Kystomraade. En norsk Forsker Alexander Bugge (Vikingerne, 2. Samling, Kbh. 1906,
S. 17) tror, at Burgunderne i hin fjærne Tid have indtaget Bornholm, som ligger ikke fjærnt fra Weichselflodens Munding, og have givet Øen dens Navn
Burgunderland, som senere skulde være blevet til
Borgundarholm. Morsomt er det at se, at Øen strax
fra første Færd omtales under Navn af Land, ganske
som vi Bornholmere endnu den Dag i Dag nævne
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den Landet Bornholm. En svensk Forsker Knut
Stjerna (Bidrag till Bornholms befolkningshistoria
under jarnåldern, Stockholm 1905) gaar den modsatte Vej og vil hævde, at Burgunderne have Navn
af Borgundarholm, hvorfra de i store Skarer skulde
være dragne ud i Slutningen af det tredje Aarhundrede for at øve deres Krigerdaad Syd for østersøen;
deres Øhjem skulde de have ladet øde, næsten folketomt, og først omkring Aar 550 skulde det have modtaget i Gudhjemegnen en ny Indvandring af den
højsvenske Folkestamme fra Kairnarsunds Kyster og
fra Gulland.
Hvor stolt det end maaske kunde tykkes Bornholmerne, at et af Oldtidens livsfrodigste og daadrigeste Folkefærd oprindeligt skulde være fostret paa
Landet Bornholm, saa ere de sikkert for jævnt tænkende til ret at turde slaa Lid til dette Tankefoster.
Det har jo ogsaa den lille Lyde, at de nu levende
Bornholmere herefter skulde være af højsvensk og
ikke af gammeldansk Æt. Undersøgelsen af Øens
Oldsager lærer os, hvor liden Tro man tør fæste til
disse burgundiske Krøniker (se Hans Kjærs Afhandling i Bornholmske Samlinger, II B., Rønne 1907).
Amtmand Emil Ved el (1824-1909) har skænket
os, som en rig Gave, draget frem af Landets egen
Jord, Bornholms Historie i Hedenold. I sine Udgravninger fandt han trofaste Støtter i Museumsstyrer Johan Andreas Jørgensen (1840-1908), i
Kannikegaards Ejer Georg Peter Johnson (18391904) og i andre bornholmske Landbrugere. Paa de
hidindtil blanke Blade indskrev Vedel Øens Historie
saa rig og fyldig, at ingen anden Landsdel i eller
udenfor Danmark kan fremvise Magen til den. Han
8*

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Sjette Bind, Rønne 1911

100

101

fulgte Indbyggernes Færd paa Bornholm frem til
Hedenskabets Afslutning, og i den fast sluttede
Rækkefølge af hans Undersøgelser er det umuligt
at finde Sted for et saa voldsomt og indgribende
Brud, som den burgundiske Folkevandring og den
højsvenske Indvandring maatte hidføre (se E. Vedels
egen Afhandling i Bornholmske Samlinger, II B.,
Rønne 1907). Heller ikke Bornholms gamle Stednavne, saa lidt som Runestenenes Sprog og Navne,
pege mod Sverig; de ere af samme Støbning som
de andre gammeldanske Landsdeles. Alle Forhold,
saa vidt de ædrueligt kunne følges, hjemle Bornholms og Bornholmernes Samhør med det gamle
Danmark. Og havde ikke Navnet Burgendaland foreligget i den angelsaksiske Gjengivelse af Ulvstens
Rejsefortælling, vilde ingen med vor Tids Kendskab
til Bornholms Oldtid have tænkt sig Burgunderfolket
udgaaet fra Øen, hvorimod man let kan tænke sig,
at denne Folkestamme har taget Navn fra andre højtbyggede Steder med Navnet Borgund ; Ordet Borg
gjenfindes nemlig i nærstaaende Former, - tysk:
Burg, græsk: Pyrg, - i sydligere Landes Sprog.
I Islændernes Sagasamlinger er Bornholm nævnet
Borgundarholm. Tilsvarende kaldtes den lille ø
Borren under Møen i Middelalderen Borghund, og
af to Steder. i Norge med Navnet Borgund er det
ene viden kendt for sin smukke Stavkirke. Hele
Navnet Bornholm gjenfindes i Jylland, i Horsensegnen, som Stednavn for en i Middelalderen ødelagt
Borg paa en Moseholm. Naar Adam af Bremen omkring Aaret 1075 nævner Bornholm ganske kort
Holmen (Hulrnus), er Grunden hertil vist nærmest
den, at dens lange nordiske Navn vilde skurre i hans

pyntelige latinske Sprog; saaledes hedde ogsaa Stockholm og København paa Latin kun Holmia og Hafnia.
Dog maa herved mærkes, at Kystboerne i Sydostskaane, der ikke have nogen anden ø for deres
øjne, omtale Bornholm slet og ret som Holmen
endnu i vor Tid. Islændernes Borgundarholm er at
oversætte med Borgenes Holm og kan tænkes dannet efter Synet af Bornholms Nordvestkyst ude fra
Havet; her hæve sig i Rad de fire Klippehøjder, der
nu hedde Hammeren, Slotsklippen, Slotslyngen og
Ringebakkerne, som fire skilte Borgknuder op af
østersøen. Og naar en Bornholmer af Arils Tid
nævner sin ø Borrijngholm, da ligger i dette Navn
intet andet gemt end Oldtidens Syn paa Holmen,
der hæver sig stejlt og højt og frit over Havet som
en Borg over sine Vanddrag. Denne Skikkelse tager
Øen endnu stedse for den Sejlingsmand, som ude
fra Søen stævner ind under dens Kyster. Bornholm selvejer en rig Række Skriftminder i
sine to Snese Runesten, af hvilke dog en Del kun
findes i større eller mindre Brudstykker. Fra intet
andet Landsomraade af lignende Størrelse kendes et
saa stort Tal Runeminder. Og dog nemmede de
gæve Bornholmere først sent i Oldtiden at raade
Runer, denne Stavskrift, som Nordboerne havde dannet sig tillndristning i Sten, i Metal, maaske ogsaa
i Træ, og paa hvilken det bornholmske Ord Fækjæppabogstava passer godt. Den Skik at riste Runer
paa Fladsiden af svære, mandshøje eller dobbelt
mandshøje, utilhugne Granitsten og rejse disse til
Minde om afdøde var gængs i andre danske Landsdele, Skaane medregnet, i Tiden fra Aar 950 til
1025; paa Bornholm falder Runestenstiden lige et
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Hundredaar senere, med faa Undtagelser ere Øens
Runestene rejste i Aarene mellem 1050 og 1125.
De tilhøre derfor overvejende Tiden efter Kristendommens Indførelse paa Bornholm, til hvilken ø
den nye Tro ogsaa først trængte frem et lille Hundredaar efter, at de andre Landsdele havde taget
ved den.
Sættes med et rundt Tal Aar 1000 som Kendemærke for Oldtidens Slutning paa Bornholm, idet
Øen sluttede sig til det samlede danske Rige noget
før og til Kristendommen noget efter dette Aar, saa
falde altsaa alle Runestenene uden for Øens Oldtid.
De staa imidlertid som sene Udløbere af en Oldtidsskik, som toges med over i den ældste kristne Tid,
og de kaste Lys tilbage over Hedenoids Udgang.
Særligt stemme deres Sprog og de paa dem forevigede Navne saa ganske med den gamle danske
Tunge og med danske Mands- og Kvindenavne, saa
at Talen om, at de Bornholmere, som rejste dem,
ikke var af dansk, men af højsvensk Æt, heroverfor
maa forstumme.
De fleste Runesten ere nu samlede i og ved Landets Kirker. Om nogle vides det, at de have været
flyttede viden om, brugte til Brobygning, i Grundmure og lignende; ingen vides endnu at staa paa
det Sted, hvor den først rejstes. Nogles Indskrift
viser, at de ikke have været Gravsten, idet de bære
Eftermæle efter døde, som ere druknede paa Havet
eller dræbte uden for Bornholm; ingen af dem udsiger, at den er rejst paa selve den dødes Grav.
De fleste af dem bære Korstegnet eller Paakaldelser af Gud og hans Helgener og ere altsaa
tydeligt fra den kristne Tid; og ingen af dem

fører noget hedensk Tegn eller Paaraabelse af Aseguderne.
Dem, som føle Lyst til at lære nøje at kende alle
de bornholmske Runesten, maa jeg henvise til de
nøjagtige og udførlige Beskrivelser af dem, som
Ludvig F. A. Wimmer har givet os i sit store Billedværk: De danske runemindesmærker; 3. Bind;
Runestenene i Skåne og på Bornholm; København
1904-05. I en kortfattet historisk Skildring maa jeg
indskrænke mig til at fremdrage Indskrifterne paa
nogle enkelte af dem, særligt dem, som fortælle os
mest. Man vil se, at de kun give os lidet for Bornholms Historie.
Bornholms ældste Runesten er Kongevejsstenen
fra Klemedsker, nu paa Allinge Kirkegaard, fra Tiden
omkring Aar 1035; den siger: Brune og hans Broder lod rejse denne Sten efter deres Fader Torlak
og deres Broder Esge. Mest kendt er Brogaardsstenen ved Hasle, fra Aarene omkring 1040, med
Indskriften: Svenning lod rejse denne Sten efter sin
Fader Toste og efter sin Broder Alvlak og efter sin
Moder og efter sin Søster. Marevadsstenen paa Hasle
Kirkegaard, fra 1060, bærer et indristet Kors og fortæller: Ødlak lod rejse denne Sten efter sin Fader
Sasser, en god Bonde; Gud hjælpe hans Sjæl og
Sankt Mikkel. østermarkerstenen, fra omtrent 1080,
siger: Øde og Sven og Ødge rejste Sten efter deres
Broder Gunnulv den Gode og efter Moderen Gunnild. Paa Lundhøjstenen ved Klemeds Kirke, fra
Tiden ved Aar 1100, læses: Gunnild lod rejse denne
Sten efter sin Husbonde Ødbjørn; Krist hjælpe Ødbjørns Sjæl til Lys og Paradis; - Krist og den hellige Mikael hjælpe Ødbjørns og Gunnilds Sjæl til
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Lys og Paradis. Den ene Nilarsker Sten er korstegnet, omtrent fra Aar 1100, og har til Indskrift:
Sasser lod rejse. Sten efter sin Fader Halvard; han
druknede ude paa Havet med hele sit Mandskab;
den hellige Krist hjælpe hans Sjæl; denne Sten skal
staa efter. Den yngste Vestermarker Sten, omtrent
fra Aar 1140, fortæller os en kort Historie: Asvalde,
den gode Svend, rejste denne Sten efter sin Broder
Alver; Træbenes Sønner og Skove sveg den sagesløse (røvede den uskyldige Livet ved Svig). Navnet
eller øgenavnet Træbene findes endnu i et Par bornholmske Gaardnavne (40. Selvejergd. i Klemedsker
og 4. Vornedgd. i Ibsker).
Ud over Oldtidssproget og Enkeltrnands Navne
lære selv de mest talende Runeindskrifter os kun,
at den og den af Bornholms Stormænd, en Bonde
eller en Skipper, hvis Minde forherligedes ved en
kostbar Runesten, er død. Kun den ældste, den
brede, af de to Sten, som nu ere indmurede i Væggen af Nilars Kirkes Vaabenhus, giver os et historisk
værdifuldt Udsagn ved at bringe os Bud om den
mægtige Jarl Vesetes Slægt; den er vort eneste Mindesmærke om denne Høvdingeslægt. Stenen viser
et indristet Kors og derunder en i tre Slyngninger,
den ene indenfor den anden, bugtet Slangekrop, i
hvilken Runestavenes Række er indristet. Den er
rejst i Aarene mellem 1040 og 1060 og siger:
Kaabe-Sven rejste denne Sten efter Bose, sin Søn,
den brave Mand (Drengen den gode), som blev
dræbt i Kampen ved Udlænge; Gud Herren hjælpe
hans Aand og Sankt Mikael. Stærke Grunde tale,
som Wimmer siger, for, at Kaabe-Sven, eller rettere

læst: Kaabes (Søn) Sven, var en Søn af Sigurd
Kaabe og saaledes Jarlen Vesetes Sønnesøn.
Runestenen i Nilarsker Vaabenhus fører os herved
ind i Vesetes og hans Slægts Historie. Den fortælles
os i Jomsvikingesaga. Imidlertid bør det huskes, at
denne Saga først mindst et Par Hundredaar længere
frem i Tiden er nedskreven paa det fjærne Island,
og at dens Fortælling under den lange Vandring
fra Mund til Mund, fra Land til Land, er bleven
øget med mange tildigtede Enkeltheder. Den giver
os skønne Sagn, spundne om en historisk Kærne.
De Mænd, hvis Daad den skildrer, have levet og
grebet stærkt ind i Danmarks Historie; men deres
Færd have Sagaens Fortællere fremstillet i Omdigtningens Skønhed, mere end i Historiens Sandhed.
Vi maa tage den, som den er; vi mangle Midler til
at skelne sandt fra falskt i dens Tale. Selv som den
er, maaske mere Roman end Historie, kan den vise
os det Omdømme, Bornholmerne fandt i det øvrige
Norden som dristige og snarraadige Vikinger. Tillige har dens kraftige Tale sælsomt spundet sig ind
i mangt et lyttende Bornholmerbarns Sind i det sidst
svundne Aarhundrede og for dets Blik lagt Farve
og Glød ind i Bornholms svundne Hedenold (nævnes
kan saaledes Carl Peter Dick, Discipel ved Rønne
lærde Skole, der som syttenaarig skrev: Drapa om
Jomsborg, Kbh. 1835).
De andre danske Landsdele fandtes, som Ulvsten
fortalte os, i den sidste HalvdeJ af det niende Aarhundrede samlede i et Rige, Danmark. Først senere,
rimeligvis under Kong Harald Blaatand, hvis Ungdom var gaaet paa Vikingefærd i østersøen, sluttede
ogsaa Bornholm sig ind under Danmark. Som Konge
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gjennem en halvhundrede Aar virkede Harald Blaatand ikke blot for at udvide Riget, men ogsaa for
at kristne sit Folk. I hans unge Søn Sven Tjugeskæg, som var opfostret hos den fyen ske Høvding
Palnatoke sammen med dennes Søn Aage, blussede
Hedenskabet op i sin sidste Glød. Sven hærjede
med en Vikingeflaade sin Faders Rige, og ved Bornholm stødte sent paa Høsten i Aaret 986 eller deromkring hans og Faderens Flaader sammen. De
kæmpede en hel Dag til Ende, og mod Aften var ti
af Kongens og tolv af Svens Skibe ryddede. Men
det lykkedes Kongen at spærre Sønnens Skibe inde
i en Havbugt under Øen; man tvinges ved denne
Skildring nærmest til at tænke paa Salenebugten Vest
for Gudhjem; imidlertid henlægge andre Kildeskrifter
hele denne Kamp til Helgenæs i Jylland. Om Natten gik Kongen i Land for at varme sig ved et Baal
i Skoven, og mens han her bøjede sig frem over
Ilden, sneg Palnatoke sig uset nær og skød ham
en Pil langs op igjennem Kroppen, saa han faldt
død om.
Som Konge fordrev Sven Tjugeskæg Faderens
Drabsmand Palnatoke af sit Rige, og denne mægtige
Høvding grundede da ved Oderflodens østligste Munding paa Vendens (Pommerns) Kyst ved Julin (Wollin) Sørøverborgen Jomsborg. Denne Sagaens Fortælling modsiges imidlertid af andre, troværdigere
Meddelelser, som tillægge Styrbjørn Æren for at
have grundlagt Jomsborg; i det hele synes Jomsvikingesaga stærkt tilbøjelig til at samle i sin Helteskikkeise Palnatoke flere Enkeltmænds Daad. Palnatokes Søn Aage, Kong Svens Fosterbroder, sad i
Fred paa Fyen, og Kongen lod bejle for ham til

Torgunne, Datter af Vesete, "der herskede over det
Fylke, som kaldes Bornholm". Ægteskabet blev
sluttet, og Ægteparrets førstefødte Barn blev den
navnkundige Vagn Aagesøn.
Vesete, der sad som Jarl paa Bornholm, var næppe
af bornholmsk Rod. Hans Broder Virvil raadede over
Vendeiskage, Landet Nord for Limfjorden, og dette
tyder paa, at disse Brødres Stamme maa være voxet
frem i en af de ældre danske Landsdele. Ogsaa er
det tvivlsomt, om Vesete er hans Navn og ikke snarere giver hans Stilling; det kendes ikke baaret som
Navn af andre, end ikke i hans egen Æt, og det
lader sig oversætte i vor Tids Sprog med: det viede
Steds, Helligdommens Styrer. At det, som P. N.
Skougaard 1804 udtaler, skulde gaa igjen i det senere
bornholmske Mandsnavn Vævest, er ganske urimelig
Tale. Rimeligvis havde Kong Harald Blaatand sat
Vesete til Jarl over Bornholm, en ret selvstændig
Magtstilling, hvis Indehaver skulde yde Kongen en
vis Afgift og følge hans Ledingsbud. Vesete var gift
med Hildegunne, og de havde foruden den nævnte
Datter to Sønner, Bove Digre (Tykkert) og Sigurd
Kaabe. Dattersønnen, den viltre Vagn Aagesøn, opfostredes i nogle af sine Drengeaar paa Bornholm,
hvor ene hans Morbroder Bove kunde styre hans
stridbare Sind.
Sjællands Jarl Strudharalds Sønner gjorde paa.
Vikingetog Strandhug paa Bornholm, opbrød Vesetes
rigeste Gaard og bortførte et stort Bytte. Kong Svens
Forsøg paa at faa Strudharald til at holde Vesete
skadesløs herfor glippede, og Ve setes to Sønner drog
da med tre Skibe og 240 Mand over til Sjællands
Kyster og plyndrede tre af Strudharalds bedste
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Gaarde. Herfor tog atter denne Hævn ved med ti
Skibe at tage sit Bytte i tre af Vesetes Gaarde paa
Bornholm. Da stævnede Kong Sven begge Jarlerne
til Isøreting ved Isefjordens Munding for at mægle
Fred imellem dem; men paa Vejen did udplyndrede
Bove Digre og hans Broder selve Strudharalds Jarlesæde, og Bove mødte frem paa Tinget i Haralds
rige, guldprydede Hædersdragt, paa Hovedet bar han
selve den prægtige Hat, hvis store Strud eller Guldsmykke havde givet Jarl Harald hans Kendingsnavn,
og ydermere førte han med sig Jarlens to Pengeskrin, som hvert gemte et Tusind Mark Guld. Ikke
des mindre lykkedes det Kong Sven denne Gang
at stifte Fred; Jarl Harald fik sin Strud og sine Stadsklæder, men ikke sine Guldkister tilbage, og hans
tre udplyndrede Gaarde skulde være hans Datter
Toves Medgift i det Ægteskab, Kongen fik sluttet
mellem hende og Sigurd Kaabe. Vesete Jarl skænkede denne sin Søn Tredjedelen af alle sine Ejendomme. Bryllupet fejredes med stor Pragt paa Strudharalds Jarlegaard i Kongens Nærværelse. Saaledes
var nu Vesetes Slægt traadt i Svogerskab til Danmarks to mægtigste Jarleætter paa Fyen og i Sjælland.
Kort efter Bryllupet fik Bove Digre eller GuldBove, som han nu ogsaa nævntes, den unge Ægtemand tilskyndet til at drage med sig om Bord paa
to Skibe, som de udrustede paa Bornholm med en
Mandsstyrke paa 120 unge Vikinger, over til Jomsborg, hvor Brødrene og 80 af deres Mænd fandt
Optagelse hos Palnatoke. Deres Søstersøn Vagn
Aagesøn lod sig herefter ikke styre, før end han,
endnu kun tolv Aar gammel, tiltvang sig med sine

henved hundrede Vikingeknøse, af hvilke hans Morfader Vesete havde skaffet ham Halvdelen fra Bornholm, gjennem en blodig Prøvedyst Indgang i sin
Farfaders Vikingeborg.
Efter Palnatokes Død blev Jomsvikingernes største
Daad Toget til Norge Aar 994, hvor Haakon Ladejarl i Søslaget paa Hjørungavaag ved Søndmøre brød
deres Magt og friede Danmark fra deres farlige Naboskab. Bove Digre fik i Kampen et Hug, som skilte
ham ar med Underlæben og Hagen. "Kun lidet vil
nu den danske Mø paa Bornholm lystes efter mit
Kys," raabte han, og med en af sine dyrebare Guldkister i hver Haand sprang han over Bord og sank
i Dybet. Da var Jomsvikingernes andre Høvdinger
drevne paa Flugt; kun Vagn Aagesøn holdt Stand
til det sidste, efter at han under Slaget havde ryddet
det Skib, som Haakon Jarls Søn Erik Jarl førte
imod ham. Med 70 andre Jomsvikinger blev han
taget til Fange. De blev bundne med Hænderne bag
om Ryggen ved et langt Reb, uden Skaansel, den
ene ved Siden af den anden; de skulde halshugges
en efter en. Ti af dem havde allerede ladet Livet;
da kom i Rækken en ung Mand, der havde et langt
Haar, gult som Silke. Han sagde: "Levet har jeg
nu min skønneste Tid, og ikke agter jeg Livet kært
nu, da saadanne Mænd ere døde." En norsk Hirdmand greb ham i Haaret og viklede det om sin
Haand for at holde ham ind under Sværdehugget;
men da Vikingen hørte Sværdet hvine gj~nnem
Luften, rykkede han Hovedet saa rapt til sig, at
Hugget skar begge Hænderne af Hirdmanden. Da
gik Erik Jarl til og spurgte ham: "Hvad hedder
du, unge Mand?" "Sven er mit Navn," svarede
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Vikingen; "Bove Digre er min Fader, Vesetes Søn
fra Bornholm, og jeg er dansk af Herkomst." "Hvor
gammel er du?" spurgte Erik Jarl. "Hvis jeg overlever denne Vinter," svarede Sven Bovesøn, "da
bliver jeg atten Aar gammel." "Du skal overleve
Vinteren," sagde Erik og tog ham i Fred blandt sine
Mænd. Den næste Viking, som skulde hugges ned,
var en Mand, stor af Væxt, smuk og ung og meget
rask; han navngav sig som Vagn Aagesøn, og da
Erik Jarl vilde skænke ham Livet, vilde han kun
modtage det sammen med alle sine Stalbrødre, en
Færd for dem alle. Da fik Erik sin Fader Haakon
overtalt til at tage alle de tilbageværende Jomsvikinger i Fred. Haakon Jarl faldt selv det følgende Aar
i Kamp med Olaf Trygvesøn, der som ung Viking
siges at have øvet Strandhug paa Bornholms rige
Kyster.
Fra Hjørungavaag drog da Vagn Aagesøn hjem
til sine Gaarde paa Fyen, hvor han levede længe
og blev Stamfader til mange Stormænd. Sigurd
Kaabe som var flygtet af Slaget efter at have set sin
Brode; BQves Drukningsdød, naaede uskadt hjem til
Bornholm, hvor han styrede sit rige Fædrenegods ;
thi da var Vesete Jarl død. Sigurd og hans Hustru
Tove levede der længe lykkeligt sammen, og en stor
Slægt udgik fra dem. Og naar Runestenen i Nilarsker Vaabenhus nu fortæller os om Kaabes (Søn) Sven,
have vi ganske god Grund til at tro, at denne Sven
er en Søn af Sigurd Kaabe og Tove. Svens unge
Søn Bose, den gode Dreng (tapre Helt), til hvis
Minde Stenen er sat, er draget paa Søfærd efter
Slægtens gamle Skik og har fundet Døden i et Søslag ved Utlangen, en ø i den yderste sydøstlige

111
Skærgaard ud for Blekinges Kyst· ved det søndre
Indløb i Kalmarsund. Dette Slag findes ikke omtalt
andet Steds. Det tør være rimeligt, at Bose her i
Aarene mellem 1043 og 1047 har kæmpet paa den
danske Konge Magnus den Godes Flaade imod den
landflygtige Sven Estridsøn, som i Sverig havde
fundet Støtte til at gjøre Kong Magnus Kronen stridig (Emil Svensen i Hist. tid skrift, 15. Aargang,
Stockh. 1895, S. 434-35). Runestenen vidner, at
Kaabe-Sven og hans Søn var kristnede; den slutter
sig smukt til Sagaens Tale om Vesetes Slægt og dens
Vikingelyster.
Endnu saa sent som under Sven Estridsøns Søn
Knud, efter sin Død kaldt den Hellige og Konge
over Danmark 1080-86, blussede det gamle Vikingeliv op paa Bornholm i Egil Ragnarsøn, om
hvem Knytlingesaga fortæller. Egil var gjennem sin
Fader Ragnar, der ejede Ragnarstad i Sønderjylland,
nøje knyttet til Sven Estridsøn og hans Sønner; og
da Kongens Høvding paa Bornholm ved Navn Aage
døde, satte Knud Egil til Høvding i hans Sted. Af
sine tolv Kongsgaarde paa Bornholm gav Kongen
dog Egil kun de ni at styre. Egil holdt et stort Hus,
tog mange væbnede Mænd i sit Brød og førte dem
hver Sommer ud paa Krigstogter, hvorfra han hjembragte rigt Gods. En Sommer hærjede han paa Venden med atten Skibe. Efter en Dags sejrrige Søslag
fandt han ikke andet om Bord at slukke sin Tørst
med end det Vand, som fra de søndrede Vandtønder
var flydt ned i Kølrummet, og som her var blevet
rigeligt blandet med nedsivende Menneskeblod. Saa
stærk var Egils Tørst, at han tre Gange sænkede sin
Hjelm ned i Kølrumsvandet og drak deraf. Dette
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gav ham senere Navnet Blod-Egil. Da Kong Knud
hørte herom, forlangte han, at Egil skulde skrifte for
Præsterne den svare Synd, at han havde drukket
Menneskeblod. Kongen drog selv til Bornholm. Han
traf Egil i dennes prægtige Høvdingesæde, hvis Hal
var ganske klædt med Skjolde, og hvor Egil førte
sig op som en Konge, omgiven af talrige Huskarle
og Vikinger. Trods Kongens Paabud vilde Egil ikke
gaa til Skrifte og ikke standse sine Vikingetogter
eller mindske sin Hær og Husstand. Da fratog Kong
Knud ham Styret af Bornholm, og de skiltes i
Uvenskab.
Blod-Egil blev boende paa sin Gaard paa Bornholm og slog i alt mere stort paa end forud. En
Sommer blevet rigt ladet norsk Skib borte i de
bornholmske Farvande, og Kong Knud drog selv med
sin Broder Bent derover for at undersøge denne Sag.
Paa nogle Øer under Bornholm, - dette maa vel
være Ertholmene, - fandt han Spor efter en stor
Skibsbrand. Kongen overrumplede da Egil paa hans
Gaard, tog ham fangen og fik ham til at vedgaa, at
han havde udplyndret det norske Skib og derefter
brændt det og dets bundne Mandskab ganske op.
Saa lod Kongen ham lede til Skoven, rejse en Galge,
og der blev Blod-Egil hængt. Alle hans Mænd blev
straffede, nogle dræbte, andre lemlæstede, atter andre
jagne ud af Danmark. Denne retfærdige Daad skaffede Kongen mange Uvenner; thi Egil havde baade
mange og mægtige Frænder. Og faa Aar derefter,
1086, faldt Knud den Hellige selv i Albani Kirke i
Odense for danske MændsVaabert.
Egil Ragnarsøn havde det Uheld, at hans Modstander steg i Magt efter sin Død. I levende Live

113
havde Knud Sven søn helliget Kongens og Kirkens
Magt hele sit grumme, uforsonlige Virke; til Gjengæld gjorde Kirken ham til Knud den Hellige efter
hans Død. Jomsvikingernes Sagaskriver kunde i et
farverigt, straalende Billede forherlige Fædrenes Vikingetogter, i hvilke Hedenskabet endte med at sønderslide sig selv. For den tro Katholik, som nedskrev Knytlingesagaen, blændet af Knuds lysende
Martyrglorie, blev Helgenens Modstandere Helvedes
Udsendinge. Selv han maa dog fortælle os, at først
efter Egils Død fik Venderne Mod til at søge deres
Hævn paa de danske Strande, og det er næppe tvivlsomt, at Egil Ragnarsøn som de vendiske Sørøveres
djærve Tugtemester var en Forløber for Erik Ejegod
og for Bisp Absalon og har fortjent et skønnere
Eftermæle end det, Kirkens Mænd sagde ham paa.
Egil Ragnarsøns Dyster paa Vendernes Land minde
endnu om HedenoIds Vikingefærd fra Bornholm.
Men selv var han døbt kristen, og hans Saga har
ført os ind i Øens kristne Middelalders Tid. Dog
er det ikke saa meget Vedtagelsen af den himmelske
Kristentro, som sætter Skel mellem Oldtid og Middelalder. Den laa paa sin Vis allerede forudanet i Asetroen; i den lyse Balders Stol satte sig den hvide
Krist. Det er den romerske almindelige Kirkes stigende jordiske Vælde, dens Kamp og Sejr og Fald,
som særtegner Middelalderen; og saaledes set staar
Egil Ragnarsøn endnu paa Tærskelen mellem den
gamle og den nye Tid. Oldtidens sidste Stridsmand
faldt; og vi træde ind over denne Tærskel. Dog maa
det huskes: Dørstenen lægge vi selv. Overgangen
i et Samfunds Liv fra gammelt til nyt sker hver Dag
og sker aldrig; hvad der en Gang blev lagt som
9
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Grundsten i Samfundets Bygning, rokkes aldrig ud
af Leje, hvor mangen en ny Mursten der end dagligt
føjes ind i Huset. Hedenskabets Grundvold ligger
fast under vor Tilværelse; mange Foreteelser i Middelalderens og Nutidens Folkelivere grundfæstede
i den. Vi sætte blot Tiden omkring Aar 1000 for
Hedenoids Ophør paa Bornholm, for at vi, Børn i
Historiens Realskole, skulle have et Aarstal at huske
og at knytte vor Skoledrengeviden til. Middelalderen
fødes og bliver kristnet; men Aarstallet er ikke andet
end den Knude, Præsten slog paa sin Lommeklud
for at huske, at den Dag skulde et nyfødt Barn
døbes og navngives.

for sine Forældre, nævner sig som den, der udvidede sin Kongemagt over det hele Danmark, er
der nogen Grund til at tro, at det var ham, som, i
Tiden efter 950, knyttede den olddanske ø Bornholm fast til Stammeriget. Vi tør haabe, at dette gik
helt fredeligt af. Intet Steds findes Spor af eller høres
Tale om noget Krigstogt ved denne Lejlighed. Samtidigt ordnedes rimeligvis Øen, efter det øvrige Dan.;
marks Mønster, i sine fire Herreder: Rothnæ (Rønne),
Haslæ, Hænnings og Miklingæ Herred. Som egenlige Byer ere Rønne og Hasle utvivlsomt først flere
Aarhundreder senere voxede frem, saa det er snarere
Herrederne, der have givet dem Navn, end omvendt.
Rothnæ, ligesom Sogne navnene Røsker (Rutsker) og
Rø, er i Slægt med Ordet at rydde og hentyder til
en Beboelse og Opdyrkning af skovryddede Strækninger. Haslæ, Hasele, synes at have sit Navn af
Hasselkrat (ligesom Egele af Egekrat). Disse to Herredsnavne pege saaledes tilbage til Oldtidens skovdækkede Bornholm. De to andre Herredsnavne synes
derimod byggede over Slægtnavne, baarne af de
Stormandsætter, som først sattes til at styre hver sit
Herred og udbyde dets Mandskab til Kongens Hærtog ("Her" er et gammelt dansk Ord for en Hundredmands Samling). Senere, frem i Bispetiden, ombyttedes disse gamle [Herredsnavne med de nu.,
værende, tagne efter Herredernes indbyrdes Leje i
Vest, Nord, øst og Syd.
Paa denne Tid var Oldtidens Landsbyer, Sydvest
om Knuds Kirkebakke, ved Mandhøj i Ibsker og
andre Steder, og dens Kyststæder, som ved Kannikegaard i Bolsker, forladte og øde, sunkne i Jorden.
Kun om Melstad og Gudhjem tør det antages, at de,

2. Kronen og Kirken.
Ved Aar 1000 greb to Ting dybt ind i Bornholms
Forhold og skabte nye Tilstande paa øen. Bornholm slutter sig ind under det hundredaarige Rige
Danmark; Kristendommen vinder fast Fod paa Øen
og lægger Frøet til Grundfæsteisen af den romerske
Kirkes Magt over den. Bornholm bliver en Del af
Danmark og en Del af Evropa, Pavedømmet. Mellem Riget og Kirken rejste sig senere, ned igjennem
Middelalderen, en haardhændet Strid om Herskermagten, og ud af denne førte Kirken Bornholm som
sit Lydland.
Naar og hvorledes Dankongen lagde Bornholm
ind under sit Rige, vides ikke. Da Kong Harald
Blaatand paa den Mindesten, han i Jellinge rejste
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som allerede i den fjærne Hedenold var rige Handelsstæder, stadigt have været Bosted for djærve Sømænd ned igjennem Tiderne. Allerede langt tilbage
i en fjærn Old havde Agerdyrkningen paa Bornholm
som i det øvrige Danmark medført, at den dyrkede
Jord indgik under Enkeltrnands Eje, og at en eller
flere Landgaarde ejedes af en Slægt eller en Rigmand. Rimeligvis ere allerede de 3-4000 Aar gamle
Jættestuer fra Stenalderen, den ved Tornegaard i Nilarsker, den ved Vassegaard i Aaker og andre, Slægtsgrave, byggede paa Slægtens Jord nær dens Hjem.
Broncealderens nu 2500 Aar gamle Kæmpehøje ere
opførte hver over sin enkelte Mand, hvis store Bogaard og vide Agre maa have været Højens Naboer.
Jærnalderens første, ensformige Brandpletspladser
kunne tyde paa, at Jorderne den Gang, for 2000 Aar
siden, dreves i Fællesskab af en hel Bygd; men
atter omkring Jærnalderens Midte, henimod Aar 400,
træde de rigt udstyrede Høvdinggrave frem, og Høvdinggaardens ypperste Rigdom har sikkert Jordejet
været. Marevadstenen fra Tiden omkring 1060 nævner os en saadan Stormand, Sasser den gode Bonde,
som var rig nok til at mindes med en kostbar Runesten. Gaardhjemmet paa Bornholm er altsaa oldgammelt; men hvert enkelt Gaardbo har i Aarhundredernes Løb skiftet Navn, Sted og Omfang
mere end en Gang, og om ingen nu staaende Bondegaard tør det siges, at den bærer et Navn, den har
faaet i Oldtiden, eller at den ligger paa en Oldtidsboligs Sted, selvom dens Agre have været dyrkede
i en tre til fire Aartusinder. Først 1264 træffes som
den ældste navn fæstede Gaard paa Bornholm Store
Hallegaard i Ol sker.
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Af Bornholms gode Gaarde skaffede Kongen sig
tidligt tolv til Eje. Han indsatte sin Høvding eller
Jarl til at styre disses Drift og Øens Forhold, til at
indkræve og udrede de paabudte Kongeskatter. Jarlens vigtigste Hverv i hine urolige Tider var at ile
Kongen til Hjælp med Øens Mandskab, saa snart
han udbød Leding til Søs og til Lands. Jarlen
- Vesete, Egil Ragnarsøn - ejede ogsaa selv rigt
Jordegods paa Øen, og hans selvstændige Magt var,
som vi have set, saa stor, at han, endog paa tværs
af Kongens Ønsker, kunde hyre Mandsstyrke og udruste Vikingetogter fra Øen for sin egen Regning.
For øvrigt nævner Adam af Bremen ved Aar 1075
Bornholm Danmarks mest bekendte Havn og en
sikker Ankerplads for de Hedninger, som sejle paa
Grækenland (Estland og Garderige eller Rusland).
Ogsaa Knytlingesaga kalder endnu ved Aar 1200
Bornholm et stort Rige. Sikkert husede Øen da vedblivende en forholdsvis stor, driftig og velstaaende
Folkemængde, og Oldtidens gamle Handelsvej til
Garderige gav den stadigt rigt Udbytte.
Naar og hvorledes Kristentroen vandt frem til Magt
paa Bornholm, vides ikke. Lidt efter lidt synes den
at have bredt sig blandt Øens Storætter, hvis Sønner
paa deres Udfærd til Landsdelene Vest for østersøen
fik dens Kirkepragt for øje og vandt den kær. De
to ældste korstegnede Runesten ere fra Aarene omkring 1050; den ene findes nu ved Klemeds Kirke,
den anden, Kaabe-Svens Sten, ved Nilars Kirke.
Blandt Bornholms Almue prædikede efter 1060 den
skaanske Bisp Egin, der døde den 19. Oktober 1072
som Biskop i Lund, Kristentroen; han vandt dens
Sind for den nye Lære, saa at mange Bornholmere
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lod sig døbe af ham og skænkede deres Eje til Kirkebygninger, til fromme Almisser og til at løskøbe
Trælle. Derfor nævnes Egin Bornholms Apostel.
Øens første Kristne havde ingen Kirker med Kirkegaarde; de lod sig jordfæste paa deres hedenske
Forfædres Gravpladser. Paa Ryggen af Slamrebjerg
i Bolsker, hvor talrige Slægter lige fra Bronsealderens
Dage have stedet deres Døde til Hvile, og i en
gammel Brandpletsplads ved Munkegaard i Povlsker
er der paavist Grave fra den ældste kristne Tid,
kendetegnede ved, at Liget, uden Smykker og i en
svær Trækiste, ligger med Hovedet imod Vest, medens Hedningegravene i Reglen vende Hovedenden
mod Nord.
Mange Aar gik dog næppe hen, inden de kristnede
Bornholmere blev saa talrige, at de kunde slutte sig
sammen i flere Menigheder og hver af disse bygge
sig sin lille Trækirke. Hermed fulgte Bornholms Inddeling i Kirkesogne. Rimeligvis har der strax fra
første Færd været lige som nu femten Landsogne
paa Øen; naar Knytlingesaga ved Aar 1200 tæller
kun fjorten Kirker, kan dette nemmest forklares gjennem en lille Fejltælling. Dog synes det at stemme
helt godt med Sagaen, at en af Sognekirkerne kaldes Ny Kirke; den maa herefter troes grundet senere
end de andre, maaske fordi Hedningerne i denne
Egn havde holdt længst fast ved deres Fædres Tro.
Ny Kirke er tilmed viet Alle Helgen; det tyder her,
som andet Steds, paa en af Katholikerne oftere brugt
List: efter at de tidligere Kirker ere blevet tilegnede
hver sin Helgen, vies endeligt den, som maa blive
den sidste, til alle Helgener, for at ingen af Himmeriges hellige Mænd skal føle sig forbigaaet.

Da Bornholm ved Kristendommens Indførelse, i
Modsætning til andre danske Landsdele, ingen Landsbyer havde, byggedes Kirkerne i Reglen midt i Sognet
paa et frit Højdedrag, synlige for alle Sognebo. Af
samme Grund have Kirkerne og de efter dem nævnte
Sogne bevaret deres Helgeners Navne ned igjennem
Lutherdommen. For andre Læsere end Bornholmerne
maa her oplyses, at Endelserne -ker og -sen i de bornholmske Sognenavne ere Forkortelser af -kirke og
-sogn. Til selve Guds Moder Marie viedes Kirkerne
i de to store Sogne mod øst og mod Vest, østerog Vestermarker. Egil Ragnarsøns Modstander fik
sin Kirke i Knudsker, den anden nordiske Helgenkonge Olaf sin i Olsker. Apostlerne Johannes (Sankt
Hans), Peter, Povl og Jakob mindedes Syd paa Øen
i Aaker, Persker, Povlsker og Ibsker Sogne. Sømændenes Helgen Nikolaus (Niels, Klavs) har faaet
sit Navn forvansket i Nilarsker; det rigtige Larsker
Sogn med Kirken viet Sankt Lavrentius skelnedes
herfra som østerlarsker. De mindre Helgener Sankt
Klemens og Sankt Botulf fik hver sin Kirke i Klemedsker og Bolsker. Sankt Andreas og Sankt Mikael valgtes til at værne om Kirke og Menighed i
de to KIippesogne mod Nord Røskersen og Røsen
(Rutsker og Rø Sogne); lige som Aaker tog disse
dog ikke Navn efter deres Kirkehelgener, men de
nævntes efter den Skovrydning, som forholdsvis sent
og møjsomt havde gjort dem skikkede til Menneskers
Bygge. Til Alle Helgen viedes endeligt Ny Kirke,
Nyker Menighed.
Da først de kristne Kirker stod der, hver med sit
Sogn, sin Tiende til Præst og Bisp, da tog den
fromme Tid, som havde set Lundebispen Egin vandre
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paa sin Fod Øen rundt for at aabne Guds Rige for
Hedningerne, hastigt Ende. Det trak op til Kamptid
mellem Rigets og Kirkens Herskere. Lundebispen
Asser blev Aar 1104 af Romerpaven ophøjet til Ærke·
biskop i Lund; hele det kristnede Danmark blev ham
underlagt. I deres indbyrdes Krige søndersled Sven
Estridsens Sønnesønner Kongekaaben i fattige Pjalter,
medens Ærkebispens gyldne Kaabe vævede sig stedse
stivere og fastere. Den gamle Kamp mellem Palnatokes Jarleslægt og den danske Kongeæt brød løs
i ny Skikkelse; efter en, dog ikke helt paalidelig
Fortælling brusede i Ærkebispens Aarer Vagn Aagesøns Blod, hvis Datter Torgunnes Søn Sven siges
at have været Assers Fader.
Sværdtid var inde, over det ganske Danmark. Den
ædle Knud Lavard blev myrdet 1131. I Slaget ved
Fotevig bag Falsterbo gik Asser imod Kong Niels,
som paa Flugten derfra dræbtes 1134 af Borgerne
i Hedeby ved Slien, Knuds Gildebrødre. Ved Assers
Død den 5. Maj 1137 sattes hans Brodersøn Eskil
i Lunds Ærkebispestol. Samme Aar dræbtes Kong
Erik Em une; Kongemagten splittedes; i ti Aar
(1146-57) sloges tre Konger om Danmarks Krone.
Ved Deling dem imellem fik Kong Sven Grade, Erik
Emunes Søn, for sin Del Skaane, Halland, Blekinge
og Bornholm. Ærkebisp Eskil, i hvem ogsaa Blodet
flød hedt, bøjede sig ikke for denne Tredingsfyrste,
og Sven tog ham da til Fange. Der siges, at han
maatte tilbringe sit Fangenskab, hisset op i en Kurv
under Hvælvingen i Lunds Domkirke; dette er dog
vist kun en Omskrivning af, at han holdtes indestængt i et Rum over Hvælvingen. Frigiven paatalte den myndige Ærkebiskop den ham tilføjede

Krænkelse, og Kong Sven maatte Aar 1149 i Sone
overdrage Ærkebispestolen de tre Fjerdedele af Bornholm i Eje. Kun Rønne Herred vedblev endnu at
staa umiddelbart under Kongen. Aar 1157 dræbtes
endeligt de to af Danmarks tre Konger, Knud Magnussøn i Gildet i Roeskilde, Sven Eriksøn i Slaget
paa Grade Hede; Knud Lavards Søn Valdemar den
Store blev Enekonge. Den indre Ufred s Tid gik foreløbigt til Ende, da Valdemar i Ærkebisperne Eskil
(til 1177) og Absalon (død 1201) fandt ypperlige
Stridsmænd for Danmarks Gjenfødelse og Opblomstring, djærve Tugtemestre for Venderne, som ustraffede havde hærjet Danmark, vel ogsaa Bornholm, i
Borgerkrigenes Tid. Venskabsforholdet til Bisperne
afholdt Valdemar den Store fra at kræve sin Modstander Sven Grades store Skænk Bornholm fra
Ærkebispesædet tilbage til Kongeriget.
I den Kurv, Sven Grade efter Sagnet i kongeligt
Overmod lod hisse op under Lunde Domkirkes
Hvælving, hang Bornholm og dets Skæbne for henved fire Hundrede Aar. Kongens voldsomme Fremfærd mod Ærkebisp Eskil medførte, at Bornholm,
først de tre Herreder, efter 1303 tillige Rønne Herred,
blev fast knyttet til Lunds Ærkebispestol lige ned
til 1522, altsaa i hele 373 Aar. Til Øens Skade løs·
nedes herved ikke blot Baandet til Moderriget, i hvis
Rede den først sent var lagt til; men ydermere blev
den under de oprivende Kampe, som efter Vålde"
marernes Storhedsvælde brød løs mellem Konge og
Ærkebisp, Gang efter Gang rykket og slidt saare
ukærligt fra den enes Staalnæve over i den andens.
Efter Bispetiden fulgte Lybekkertiden 1525-76. Bornholm kan sige, at den længe har døjet Hanekyllingens
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Skæbne, hvem Kyllingemor jager af Reden for at
lære den at staa paa egne Ben.
De smaa Kirker, under hvis Træbuer Kirkesangen
først havde sendt sine fromme Toner ud over Bornholm, og hvis simple Bræddevægge havde samlet
enfoldige Hedningesjæle om Guds Rige, stod kun i
omkring et Hundrede Aar. De var for ringe til at
huse Præsternes Storhed, som voxede frodigt med
Ærkebispestolens Vælde. Saa stor en Magt lagde
Præsteskabet paa at vise sin Herlighed, at indenfor
knapt halvhundrede Aar, i Tiden nærmest omkring
Aar 1200, skød i deres Sted op over Bornholms Jord
de femten Stenkirker, mere end Hælvten trodsige
Fæstningsværker, kun for en mindre Del fredelige
Gudshuse, sært enede til en Bygning. Som nogle
af dem, de fire Rundkirker i østerlarsker, Nilarsker,
Nyker og Olsker samt BoIs og Ibs Kirker, endnu
staa nogenlunde uændrede, tale de højere om en
trodsig Præstevælde under en stridbar Bispefyrste,
end om den Kirkefyrste, som byggede sin Magt over
Menneskers Hjærter paa den Lære: Du skal ikke slaa
ihjel. At disse femten mægtige Stenbygninger kunde
rejs~s omtrent samtidigt, muliggjordes derved, at Øen
nu l Troens Sag hørte ind under Pavedømmet, som
omspændte Evropa; sikkert har dens Præstestands
Krav paa nye Kirker faaet rige Midler til at strømme
ind udefra. Bygningsemnerne toges fra Klippeøens
eget rige Forraad. Haandværkerne var rimeligvis
ogsaa bornholmske; noget Bygmestersnille aabenbarer
sig ikke stærkt i disse Fæstningskirker, plumpt opførte med utilhugne eller raat kløvede Rullesten stablede sammen i svære Masser og bundne i tykke
Lag Kalk. Dog hørte der et eget og ikke ringe,
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djærvt Arbejdssnille til for at fæstne disse raa, uhandlelige Masser i en Bygning, som staar sin Prøve nu
i over 600 Aar. Thi saa længe have de alle staaet.
Først de sidste Aartier af det nittende Aarhundrede
for haardt og skaanselsløst frem mod disse ærværdige Minder fra vore Fædres Liv; i uforstandig Iver
for at skaffe Sognemenigheden større Rum nedbrød
man nogle af dem, skønt de, som Rø Kirke, først
lod sig fælde af Dynamit, og ødelagde andre med
nye Tilbygninger. Kun de sex nyligt nævnte staa
endnu tilbage, stolte Minder fra Bisp Absalons Dage.
(Hans I. Holm: Bornholms ældgamle Kirkebygninger. Kbh. 1878. - A. Clemmensen: Øster-Mariæ
Kirke. Kbh. 1894. - F. Laske: Die vier Rundkirchen
auf Bornholm. Berlin 1902).
Hvorledes gik det nu til, at Præsterne, da de stod
overfor den Opgave at smykke Bornholm med Stenkirker, fandt paa at opføre de sælsomme Kirkebygninger, som de fire Rundkirker ere? Utvivlsomt
mødte de her som andet Steds en uovervindelig Vedhængen hos Menigmand ved mangen gammel, hedensk Trosskik. I Hedningernes TrosIiv spillede netop
den runde Kredslinje en stor Rolle; hvad enten den
mindede dem om Solens Lys og Liv eller maaske
senere om Asegudinden Frø (Fri g, Frigga), saa gjenfindes den i alle Helleristningernes skaalformede Tegn
og Hjulbilleder, i Kæmpehøjenes og Stenrøsernes
kredsrunde Opbygning. At bryde Troen paa dette
Tegns lykkebringende Magt evnede Præsterne ikke;
saa tog de det, som mangen anden hedensk Skik,
ind i den nye Læres Tjeneste. En slig Tankegang
kan have medvirket til, at de gav disse Kirker den
for de haardriakkede hedenske Forestillinger hellige
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Kredsform. Andet Steds i Danmark, i Jylland, bærer
den runde Thorsager Kirke endnu Asegudens Navn
i sit.
Præsterne stod lige overfor et krigerisk Folk vant
til djærve Søtogter og rede til at byde de Fj~nder,
s~m kom Bornholm for nær, en blodig Modtagelse.
TIl Værn mod Overfald ude fra Søen knejsede Ringborgene. rundt om paa Øens Klippeknuder: Ringborgen 1 Persker, Gamleborg i Ibsker, Storeborg og
Bor~eh~ved i Rø, Borgvolden i Aaker, Gamleborg i
Almmdmgen. I disse Voldborge haves vist nok et
Forbillede for Rundkirkerne. Det galdt for Præsteskabet at vise, at det i end højere Grad var i Stand
~il at tage sin kristne Hjord og dens timelige Gods
I Forsvar mod Fjendevold ; og saa rejste det disse
mæ~tige runde Forsvarstaarne, hvis øvre Rum afgav
et sIkkert, for enhver Fjende utilgængeligt Tilflugts:ted. For at staa uafhængigt af Kongemagten, for
I kommende som i forbigangne Stridigheder med
denne at kunne føre Kirkens Sag til Sejr var det
end videre Præsteskabet om at gjøre at hævde sig
som en særegen Stand, der mindst var Statens Mænd
og selve Kongen jævnbyrdig. Dets trodsige Standsfølelse kommer til Syne i disse Taarnkirker som nu
i syv A3.rhundreder trodsigt have hævet de;es Murmasser op over Øen Bornholm.
Ud af disse Tidsforhold skød da Rundkirkerne
op som en sælsom Blanding af kristelige og hedenske Forestillinger, paa en Gang Gudshuse og Krigsb~rge. Alterrundingen og Sanghuset (Koret) ere det
mmdste; de tage sig kun ud som en ringe Sidebygning til det svære runde Taarn, der hæver sig
op over dem. Og Taarnet har fra nederst til øverst
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været beregnet paa Forsvarskamp, lige som de mægtige runde Taarne, der rage op i Midten af Datidens
Fæstningsborge, og som det firkantede Manteltaarn
i Fæstningen Hammershus. En senere tilmuret Aabning i Nilars Kirkes nederste Hvælving lige over
Indgangen i Kirkerummet viser, at Fjenderne straks
ved deres Indtrængen i Kirken blev mDdtagne med
Stenkast, skoldhedt Vand og lignende fra de oven
over Hvælvingen godt gemte Forsvarere. For at
komme disse ind paa Livet maatte Voldsmændene
trænge ind i Alterrummet, hvor Opgangen til Taarnets øvre Rum findes; selvom Stedets Helligdom
ikke bragte dem paa fredelige Tanker, saa var det dem
dog næsten umuligt at bryde videre frem gjennem
den snævre, med svære Skodder let afspærre lige Opgang, som tilmed ligger nogle Fod over Kirkegulvet, i Ols Kirke endog i over Mandshøjde oppe i
Sidemuren. Trappen, som løber opad inde i selve
Muren, er ujævn, mørk og saa snæver, at den kun
tilstedte dem Adgang en for en; en eneste Forsvarer
ved dens øvre Ende i Taarnets mellemste Rum kunde
her holde hele Fjendeskaren Stangen. Naaede den
trods alt op i dette Taarnrum, havde den en lignende
Dyst at gjennemgaa, inden den kunde trænge op i
det øverste Rum, Tagrummet, og her gjøre det af
med Forsvarerne. Med hine Tiders simple Vaaben,
Haandsten, Pile, Lanser, Øxer og Sværd, var det
noget nær ugjørligt at storme disse Taarne, hvis Forsvarere fra den med Tinder og Skaar forsynede Vægtergang uden om Taget kunde modtage Fjenden allerede paa Afstand med sine Kastevaaben.
For at se Rundkirkerne for os som de stærke
Forsvarstaarne, de oprindeligt have været, maa vi
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tænk~ os de senere Tilbygninger, Støttepillerne udvendIgt og Vaabenhusene, fjærnede samt Vinduerne
ganske snævre og højt siddende, utilgængelige udefra, saaledes at vi kun beholde selve det mægtige
Taarn med den Iil1e Kirkeudbygning mod øst tilbage. øverst oppe endte Rundtaarnets Ydermur i
en firkantet takket Linje af Tinder med mel1emliggende ~edskaarne Skydeskaar, som endnu tydeligt
kendes I Murværket paa østerlars og Nilars Kirker.
Inden for dem gik en rundtløbende Vægtergang uden
Tagdække, forsynet med Spygatter forneden ud gjennem Ydermuren til Afløb for Regnvand, og inden
for denne hævede sig over Taarnets Midte et lavt
kegleformet Tøm m ertag, op over hvilket rimeligvi~
et smalt rundt Udkigstaarn ragede, hvilende paa
Taarnets svære Midtpille ; denne naarlige fra Kirke~ulvet op til Tagets Tømmerværk og synes bygget
hl at bære et saadant muret Vagttaarn. I Ufredstider
har yægteren herfra haft Overblik over Søen og den
oml1ggende Del af Landet; saa han Fjenden nærme
sig, lod han sit Varselsraab lyde, og Sognebo tyede
med deres dyrebareste rørlige Gods ind bag Taarnets skærmende Mure.
Ogsaa al1e de andre Landsognekirkers svære firkantede Taarne, af hvilke nu kun Ibs og Bois Kirkers staa i deres gamle Skikkelse, var byggede til
et Forsvar paa ganske tilsvarende Vis. I Folkemunde
nævntes de stadigt ned til vor Tid "Fæstet". Endogsaa Kirkegaardene med deres svære stensatte Diger,
som ved Ruts og ved Aa Kirker, synes at have indgaaet som Led i Fæstningsværket; i Ly bag disse
Gærder kunde Sognefolket al1erede her søge at
standse de frembrydende Fjendeskarer. Bornholms
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Landskirker ere for vor Tid haandfaste Vidner om
den raa og voldsomme Ufærdstid, som byggede dem.
Endnu langt ned i Tiden blev det en from Gjerning
at skænke sin Kirke et nyt Forsvarsvaaben; saaledes
testamenterede Aar 1376 Ærkebisp Peder Aa Kirke
en ny Blide (Stenkaster). Til Ro for fredelige Menneskesjæle bør dog tilføjes, at intet Steds findes bevaret nogen Optegnelse om, at de bornholmske
Kirkegaarde og Kirker ere blevet tagne i Brug efter
denne Side af deres Bestemmelse, som Valpladser.
Præsterne førte Bogstavskriften, Munkeskriften,
med sig til Afløsning af Hedenoids Runeskrift. Denne
lod sig dog ikke let el1er hurtigt fortrænge i først
langt ind i Middelalderen lykkedes det Kirken at
forkætre Runerne som Troldomsmidler, Tryllestave,
en Opfattelse, som vi møde i senere Folkeviser
(" Hr. Peder kaste d Runer over Spange"). Selv ind i
Kirkebygningerne trængte Runerne. I Povls Kirke,
paa Underfladen af Korbuens Slutsten, ses Kirkens
Helgen udhuggen i mørkegraa Granit; i Straalekransen om hans Hoved læses hans Navn: "Paulus",
og i den Bog, han holder i Haanden, læses Navnet
paa Kirkens Bygmester: "Tove gjorde", begge Dele
i Runeskrift. I Aa Kirke træffe vi Bornholms rigeste
og kunstfærdigste Runeminde, Mester Sighrafs Døbefont (Ludv. F. A. Wimmer: Døbefonten i Åkirkeby
kirke. Kbh. 1887). Dens elleve Billeder, hentede
fra Kristi Fødsel og Død med særlig Fremhævelse
af de hellige tre Kongers Tilbedelse af Barnet, omsluttes af en forklarende Indskrift med ikke færre
end 431 Runer og 82 Skilletegn. Fonten er imidlertid ikke bornholmsk Arbejde i den er omkring Aaret
1280 hugget paa Gulland i denne 0es kendte Sand-
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sten; Indskriftens Sprog er gullandsk. Fontens smukke
Former og fint indhuggede Tegninger og Runer
vidne om, at Gullænderen Sighraf med Rette turde
tillægge sig Mesternavnet. Naar og hvorledes den
er kommen til Aa Kirke, vides ikke; rimeligvis er
det sket tidligt, da Lunds Ærkebisper stræbte efter
at gjøre denne til Bornholms Hovedkirke, Kapitelskirken som den nævnes, og selv under Ophold paa
Bornholm kunne have holdt Messe i den; til dens
rige Udstyr have de da hidskaffet dette kunstfærdige Pragtstykke, Kirkens ypperlige Smykke. De
ældste bornholmske Munkeskriftminder, som nu ere
bevarede, ere to Ligsten, en ved Rø Kirke fra 1349,
en ved østerlars Kirke over Præsten Henrik Greser,
som døde 1370. løvrigt prydedes Kirkerummene med
mesterlige Kalkmalerier, saadanne som i vor Tid Professor I. Kornerups omhyggelige Haand har draget
frem paany i Nilars og i østerlars Kirker, friede fra
Aarhundreders Kalkpuds. Forbillederne for deres
Fremstillinger fra det gamle og det nye Testamente
ere hentede fra Sydevropa, og de give intet særligt
Bidrag til Bornholms Historie.
Saa længe Ærkebiskop Absalon stod ved Kongerne
Valdemar den Stores og Knud den Sjettes Side,
kunde al Krig mellem Kirken og Kongen synes banlyst; og endnu da han var død den 21. Marts 1201,
forstod hans Eftermænd i Ærkebispesædet Anders
Sunesøn og senere Peder Saxesøn og Uffe Thrugotsøn at være baade Dankongens og Romerpavens
Hærmænd. Meget bidrog hertil Kong Valdemar Sejrs
Storhed og Lykke; han og Anders Sunesøn førte de
Danskes Korstog mod de hedenske Estlændere og
sejrede over dem i Slaget ved Lyndanise 1219. Fire
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Aar senere blev Valdemar Sejrs Lykke brudt i Støvet
da Grev Henrik af Schwerin førte ham ud af Dan~
mark som sin Fange; han naaede ikke at gjenopb~gge den inden sin Død 1241. Kongemagten sank,
BIspevælden steg; atter betød dette Ufærdstid for
Danmark. Hver Mand maatte holde sig rustet i Tide.
Ledede allerede Bornholms Kirkefæstninger Tankerne
hen paa Krig og Drab, saa skød sig stærkere Uheld
varslende Borge op af Klippegrunden nu, da der
skulde tages Livtag mellem Konge og Bisp. Kongens Rustning hed Lilleborg, Ærkebispens Hammershus. Aarstallene for disse to Klippeborges Grundlæggelse kendes ikke, men den maa henføres til
Tiden omkring 1250. Sønnerne af det Slægtled, som
trælsomt havde aget Sten sammen til Øens femten
Landskirker, maatte nu slæbe ad knudrede Vejspor,
over Mosegrund, op paa Klippeknolde Kampesten,
Kalk og Grus sammen til disse Borge, som kun
syntes at hæve sig for at kalde Ulykker ned over
Bornholmernes Hoveder. For Stormands Brøde maa
Folket bløde.
I Rønne Herred laa fra Oldtidens Dage den store
Voldborg Gamleborg paa Højlyngens sydlige, stejle
Affald Stortebakkerne, hævet 70 Fod (22 Meter) over
Kodalens Eng- og Vandbund og med vid Udsigt
over hele Øens flade Sydland. Dens Jordvold havde
ydet Oldtidsfolket fast Værn mod Fjendens Overfald.
Middelalderen tog den i Arv og forstærkede den omkring Aar 1100 med murede, snævre Portaabninger
samt langs dens vestlige Side med en 900 Fod
(280 M.) lang Mur; hertil brugtes Limensgade Cementsten og Kampesten. Har der paa den 900 Fod lange,
350 Fod brede (280 X 110 M.) Klippeknude inden10
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for Volden staaet Bygninger, maa disse have været
af Tømmer, da der intet Spor findes af dem nu.
Ved denne Tid var Gamleborg Bornholms eneste
egenlige Forsvarsværk. Da Kronen 1149 havde maattet
afstaa Øens andre tre Herreder til Lunds Ærkebispesæde, maatte den ruste sig til at kunne værge sin
eneste Fjerdedel, Rønne Herred, mod en Modstander, som havde fast Fod og Overmagt paa Bornholm
selv. Hertil egnede sig Gamleborgs vidtstrakte Volde
ikke, de var forældede. Saa byggede Kongen i Nærheden af Gamleborg, paa et af Naturen bedre værnet Sted, paa en 50 Fod (16 M.) høj Klippeø, helt
omflydt af Vand, sin nye Fæstning Lilleborg. I Borgerkrigenes Tiaar (1146-57) havde Danmarks tre Konger andet paa Halsen end at evne et sligt Byggeværk; blandt Valdemar den Stores Nybygninger nævnes det ikke paa den Blyplade, som er fremdraget
af hans Grav. Det ligger da nærmest at tro Lilleborg fuldført noget ind i det trettende Aarhundrede,
i Aartierne før 1250, selvom dens Bygning muligvis er paabegyndt inden Aarhundredskiftet.
Af de nu staaende Levninger danner man sig
vanskeligt et Billede af dette Fæstningsslot i dets
oprindelige Storhed. Nærmest har det med sit svære
firkantede Kampestenstaarn, sin Hovedbygning med
de blinkende Vinduesruder, sit Porthus, sin høje
Ringmur, sine Udhuse og sin Stolpevindebro spejlet
sig i Borresøs Vande, som nu til Dags i de skotske
Højlande et gammelt Borgsæde spejler sig i sin
Bjærgsø. Hvad vi nu vide om Lilleborgs Udseende
og Skæbne, skyldes for en væsenlig Del Museumsinspektør P. Haubergs omfattende og omhyggelige
Udgravninger af Borgpladsen og dens Omgivelser

i de sidste Aartier; hans Fremstillig heraf læses
Bornholms Avis for 1. og 2. September 1908.
Det fredelige Forhold til Ærkebispesædet, hvilket
havde ført Kong Knud den Sjette 1199 og Kong
Valdemar Sejr 1236 til at godkende dettes Besiddelse af Bornholms tre Herreder, tog en brat Ende,
da Jakob Erlandsøn, udgaaet af Skjalm Hvides Æt,
1254 satte sig i Lunds Ærkebispestol, haardhændet
og myndig, en Krigens Mand, hvem Kirkens Stormagt var alt, Danmarks Velfærd intet. Hans voldsomme Strid med Kongerne Kristofer den Første og
Erik Glipping 1259-74 slog Danmark blodige Saar.
En af sine første Sejre vandt Kirkefyrsten paa Bornholm. Hans dygtige Krigsfører, Broderen Andreas
Erlandsøn, støttet af Rygerfyrsten Jarimar, lagde sig
Aar 1259 (eller maaske et af de følgende Aar) med
en stor Hær under Lilleborg, som forsvaredes af en
Styrke paa to Hundrede Mand. Efter en haard Kamp
trængte han ind i den stærke Fæstning. Endnu inde
i Slotsgaarden rasede den blodige Dyst; under Pileregnen og Armbrøstenes Bolte trængtes de tapre
Forsvarere tilbage imod den nordostlige Ringmur og
Taarnet, deres Ringbrynjer sønderhuggedes af Fjendens Sværd. Det var en Kamp for Livet; af den
lille Skare, som til sidst overmandedes, blev de fleste
huggede ned paa Stedet og de øvrige lemlæstede.
Borgen blev udplyndret. Over de faldne Menneskers og Hestes Kroppe blussede Flammerne op fra
den Brand, som den sejrende Fjende tændte, og
som lagde Lilleborg øde for bestandig. Rønne Herred blev grumt hærjet. Selv Pave Urban den Fjerde
maatte vedgaa, at Lilleborgs Ødelæggelse havde
været et ondt Værk af den stridbare Ærkebisp. Det
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følgende Aar mødte den vilde Rygerfyrste Døden
for Kvindehaand paa et Krigstog i Skaane.
Som en flammende Bavn varslede Lilleborg Krigstid ind over Bornholm. Træder dette Kongens Slot
ind i Bornholms Historie saa at sige kun for en
Dag, den Dag, da Flammerne slog sammen over
dets bloddryppende Mure, saa fik Ærkebispernes
Fæstning Hammershus, som ved denne Tid hævede
sine Mure op over Nordlandets Klipper, en adskilligt
længere, til Tider lige saa blodig Tilværelse. I de følgende fire Hundrede Aar ere Bornholms og Hammershuses Historie nøje vævede sammen og kræve at
fremstilles som en Helhed for sig. Lilleborgs korte
og grusomme Saga sætter her Punktum.

Lilleborg.
I Aaret 1149 maatte Kong Svend Grathe afstaa
de tre af Bornholms fire Herreder til Lund Ærkebispesæde. Kun Rønne Herred forbeholdt Kongen
sig. Grunden hertil har utvivlsomt været den, at Øens
vigtigste By og bedste Havneplads, Rønne, laa her,
og endvidere at den kongelige Fæstning, som vi benævne "Lilleborg" , fandtes i Almindingen indenfor
dette Herreds Omraade.
Muligvis har i en forudgaaende Tid den nærliggende "Gamleborg" været kongelig Fæstning. Dette
høist interessante Fortidsmindes Oprindelse tilhører
en fjern Fortid. Ligesom den anden Borgplads af
samme Navn ved Nexø har det været Tilflugtsted
for Øens Beboere, hvortil de kunde ty hen og forsvare sig under fjendtlige Anfald. Det høitliggende,
betydelige Volddrag var oprindelig uden Murværk.
Senere er Borgen vistnok blevet anvendt som Kronens Fæstning og er da blevet forstærket ved en
anselig Granitmur langs Vestsiden og forsynet med
to murede Portaabninger. Allerede da Øen for Størsteparten blev overdraget til Ærkebispesædet, har Gamleborg været opgivet som Fæstning og er blevet afløst af Lilleborg.
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Stedet, hvor denne Borg anlagdes, var af Naturen
godt befæstet. Et c. 45 F. høit, klippefuldt Bakkedrag,
beliggende i en dyb Lavning, der oprindelig har
indholdt tre Smaasøer, "Borresø" omkring Bankens
vestlige Del, "Knappedam " omkring dens østlige og
"Pølsekjedlen" ved dens sydlige Side, har afgivet
gode Betingelser for et Datidens Fæstningsværk, saameget mere som man ved Dæmninger kunde hæve
Vandstanden i Lavningen, saaledes at denne i sin
Helhed omdannedes til en Sø, der omgav Borgen
paa alle Sider med et mere eller mindre bredt Vandbælte og ganske isolerede den fra det omgivende
Terrain.
Lilleborgs Historie har ikke været lang. Borgen
maa antages at være opført henimod Midten af det 12.
Aarhundrede, efter hvad Fundene og Anlægets hele
Karakter oplyser. Den ældste fundne, danske Mønt
er fra Knud den 5., altsaa fra Tiden 1140 til 1157,
og Fæstningsværkets Plan med de udenfor Hovedborgen liggende Stalde og Udbygninger kan ikke
antages at tilhøre en ældre Tid. Murværket viser,
at der paa et eller andet Tidspunkt er foretaget en
Forandring og Udvidelse af Borgen, og at Taarnet
først da er blevet opført.
Historien giver kun Oplysning om Fæstningens
Indtagelse og Ødelæggelse. Paa den Tid, da Striden
mellem Kong Christopher den 1. og Ærkebiskop
Jakob Erlandsen havde naaet sit Høidepunkt, havde
Ærkebiskoppen paa flere Steder opført Fæstninger
og blandt disse sikkert Hammershus. Dette Foretagende har vistnok foranlediget Kongen til at samle
en Troppestyrke paa Bornholm i den Hensigt at bemægtige sig den nyanlagte Fæstning.

Paa sin Side har Jakob Erlandsen sine Foranstaltninger. I Aaret 1259 drog hans Broder Andreas
Erlandsen, en dygtig Hærfører og vistnok Sjælen i
Krigsbegivenhederne, sammen med Fyrst Jaromar af
Rygen og en Hærstyrke over til Bornholm og beleirede Kongens Fæstning, som indtoges. Dens 200
Mand stærke Besætning blev dels nedhugget, dels
grusomt lemlæstet; Borgen ødelagdes til Grunden og
reiste sig ikke mere.
Et Sagn fortæller, at da Hammershus anlagdes,
havde det først været paatænkt at bygge en Borg
paa Stenhøi i Vestermarie, en stor Kjæmpehøi, hvorpaa
i gamle Dage stod en Del Bautasten. Disse ere nu
borte, og Høien næsten helt udjevnet. Kun Sagnet
er tilbage, og det har for saa vidt Interesse, som
Høien just er beliggende ved Veien mellem Rønne
og Almindingen. Det er saaledes ikke udelukket, at
Stedet eller Pladsen derved under hine Begivenheder
har været anvendt i militærisk Øiemed, til Leirplads
eller lignende for en fremrykkende Troppestyrke.
Efter Indtagelsen blev Lilleborg ødelagt ved Ild,
hvilket klart fremgik af de foretagne Undersøgelser.
Kun Stenmasserne ere blevne tilbage. Hovedsagelig
har man i Bygningerne anvendt Granit og kun i
mindre Grad brændte Sten. Disse ere i Tidens Løb
borttagne saa fuldstændigt, at kun nogle ganske enkelte hele ere fundne ved Udgravningerne. Af Granitmurene er nedbrudt og ligeledes borttaget store
Masser af Sten. Den lybske Foged Schweder Ketting
(1556-1576) eiede den Syd for Almindingen liggende Vallensgaard og foretog forskjellige Byggearbeider der. Det kunde synes, som om han hertil
har anvendt Murstenene og de godt tilhugne Kampe-
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sten fra Lilleborg. En Omstændighed kan pege hen
herpaa. Udenfor Taarnet laa i 1887 en større Forhøining, der ved Undersøgelsen viste sig at indeholde en Ophobning af saadanne brugbare Sten,
og ovenpaa denne Dynge fandtes Roden af en mægtig Eg, som senere havde affødt et Skud, der var
voxet op til at blive et kraftigt Træ. Aarringenes
samlede Antal i dette Træ og i Rodstykket viste, at
Egen oprindelig var fremvoxet ved den nævnte lybske
Fogeds Tid, og der er saaledes Sandsynlighed for,
at Stenbunken kan have været af lignende Alder og
været henlagt forat benyttes paa Vallensgaard. - Gjennem Aarhundreder har senere den gamle Slotstomt
ligget urørt hen og blev efterhaanden helt overgroet.
I Aaret 1800 blev Hans Rømer Holzførster i Almindingen. Hans utrættelige Virkelyst gav sig Udslag paa mange Maader, ogsaa udenfor det egentlig
forstlige Omraade. I Eskeviske nedenfor Gamleborg
byggede han 1804 sin Skovridergaard Rømersdal.
1805 overtog han Opførelsen af Materialhusene ved
den gamle Planteskole og ved Gamleborg. 1811 og
1812 gravede han den c. 150 Alen lange og 3 Alen
dybe, stensatte Rende fra "Pølsekjedlen" til "Græssøen" til Afledning af Vandet under Lilleborg. 1817
gravede han en anden Afløbsrende med Stenkiste
ved "Knappedam". Til disse og mange andre Arbeider havde han Brug for en stor Mængde Granit,
og Stenene fra Gamleborg og Lilleborg maatte holde
for. Han skriver selv, at ban fra Lilleborg har bortkjørt 2-3000 Læs Sten, som laa i store Dynger
nedenfor Taarnet, og han slutter deraf, at dette har
været meget hø it. Det har dog vistnok været Sten,
der har været ud slæbt inde fra Borgen i ældre Tider.

I Begyndelsen af forrige Aarhundrede laa Lilleborgs Murværker og Borgplads skjulte af Masser
af Fyld, hvorpaa der efter Rømers Beskrivelse voxede Ener, Lyng, Avnbøg og Krat; hist og her stod
gamle, hule Egestammer. I lange Tider havde to
Dæmninger i Syd og øst for Borgen været gjennem brudte ; Dalbunden var tilgroet og næsten utilgjængelig. Af Nysgjerrighed lod han noget Grus og
Jord bortkaste fra Murene og udtaler 1811, at en
Udgravning vilde være ønskelig. I November 1815
foretog han et foreløbigt Udgravningsarbeide og fik
"blottet en 5 Alen høi Mur af hugne Kampesten,
sammenføiede med Cement" (utvivlsomt Taarnets
sydlige Side) samt "en Vandledning med Aabninger
for Vandets Udløb" (altsaa ved Portaabningen). Kort
forinden havde han, forat faa lettere Adgang til Borgen, anlagt den nu sjælden benyttede Vei tvers op
over den og ladet Dalbunden opfylde baade paa den
nordlige og sydlige Side. Volddraget lige udenfor
Taarnet lod han gjennemgrave forat skaffe Forbindelse fra Veien ind til Borgen, og Fylden udkastedes
i Tvergraven under Volden, saaledes at de Besøgende
kunde spadsere over den. Meddelelser om disse Arbeider blev i 1876 givne mig af en gammel Mand,
Hans Madsen, der selv havde deltaget i dem.
Rømer var besjælet af stor Lyst til at udgrave de
gamle Borge; men i de pengeknappe Tider manglede han Midler dertil. Da fik han en uventet god
Hjælp, idet Kommandant Hoffmann i 1820 overlod
ham daglig otte Mand af det værnepligtige Mande
skab, og der blev da arbeidet med Udgravningen i
fjorten Dage om Efteraaret. Tidlig paa Foraaret 1821
optoges Arbeidet igjen og fortsattes indtil den 18
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April, atter med militair Assistance. Der foretoges
ogsaa Udgravning paa Gamleborg, hvis sydvestlige
Portaabning udtømtes. I Foraaret 1822 afsluttedes
endelig Arbeidet paa Lilleborg. Desuden fremgravedes Gamleborgs nordlige Portaabning, der viste sig
at være simpelt opført og faldefærdig.
Om Udgravningen af Lilleborg har Rømer afgivet
Beretning, betitlet "Om Røverborgene i Almindingens
Skoven" Juni 1821, og O. I. Rawert har samtidig givet
en Beskrivelse af Borgen, ledsaget af en Grundplan.
Det fremgaar heraf, at Murværkerne paa Lilleborg
ere blevne fremgravede i den Udstrækning, som vi
nu kjende dem, og at der er fundet en stor Mængde
forskjellige Gjenstande, i Hovedsagen svarende til
dem, der ere fremkomne ved de senere Undersøgelser.
Rømer skriver, at han har ladet "det tynde Jordlag
indenfor Ringmuren paa hele Pladsen omgrave".
Denne Gravning viste sig dog at have været lidet
dybtgaaende, da her senere fandtes en stor Mængde
Sager. løvrigt skriver Rømer 1822, at han ved Leilighed vil lade udkjøre Sten og Grus fra Borggaarden,
saaledes at denne neppe har været nøiere undersøgt. Hans Opgave har nærmest været at fremdrage
Bygningsresterne.
Af Rømers Iagttagelser angaaende Lilleborg skal
her fremhæves Følgende. Der fandtes "overalt en
Mængde Kul og Aske, som viser, at alt brændbart
af alle Bygningerne engang er gaaet op i Røg". "De
brændte Mursten ere sikkert i senere Tider borttagne
og afbenyttede enten af Omegnens Beboere eller til
offentlig Brug, da blandt Gruset ikkun fandtes nogle
faa hele af disse Stene". "Bindemidlet er bornholmsk
Cement, hvortil Stenen er taget i Limensgade og

brændt i en Ovn, som endnu ses paa Bakken lige
Nord for Gamleborg" . "Bygningerne have været
tækkede med Spaan, da Tagsten, Kobber og Bly
maatte have efterladt sig enkelte Spor, som ikke
findes". Paa Skraaningerne øst og Vest udenfor
Borgen "kan have staaet Vagthuse, hvilket et Par
runde Forhøininger synes at bekræfte".
I Aaret 1876 foretog jeg Opmaaling af Lilleborg
og Gamleborg. Hovedmaalene paa Lilleborg og det
omgivende Terrain ere følgende. Dalsænkningens
Længde i ø-V er 1225 Fod, dens Brede 625 F.
ved den vestlige Ende og 470 Fod ved den østlige.
Slotsbankens Grundflade har en Længde i V-ø af
872 Fod og en Brede i N-S af indtil 272 Fod.
Dens Overflade er 753 Fod lang, hvoraf Hovedborgen optager 242 Fod, og er indtil 131 Fod bred.
Restaurerings- og Udgravningsarbeidet blev overdraget mig i Aaret 1887 og fortsattes derefter i
1888, 1890, 1892, 1893, 1894, 1897 og 1905. Det
væsentlige Ny, disse Undersøgelser bragte med Hensyn til Borgens Bygningsplan, var Paavisningen af,
at Fæstningsmuren er flyttet et Stykke ud ved den
nordøstlige Runding, samtidig med Taarnets Opførelse, der altsaa ikke er oprindelig. Endvidere, at
Fæstningsmuren er forstærket paa den sydlige Side,
og at Borgens Forsyning med Vand er sket ved, at
det hentedes nede fra Søen, hvorfor der fandtes
Trappenedgange i Nord og Syd. Endvidere bragte
det betydelige Antal fundne Mønter Klarhed med
Hensyn til Tidsforholdene. Endel Pilespidser, c. 30,
fandtes indenfor den nordøstlige Murrunding. Kampen synes at have været haardest her.
Adgangen til Lilleborg har sikkert været fra den
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sydøstlige Side over en Pælebro. Rømer meddeler,
at der endnu (1821) findes tilhuggede Pæle midt
nede i Tørvemassen, og det har vistnok været lige
øst for det Sted, hvor han opfyldte Dalsænkningen
forat lægge sin Vei op over Borgen. Dalen var her
smallest, og Stedet var derfor lettest at tilfylde. Sandsynligvis over en Tømmerbro med Vindebro er Veien
ført over til Bankens østlige Del og videre op til
Hovedborgen. Lige udenfor denne er den gaaet
forbi den sydlige Ende af Graven med den bagved
liggende Jordvold og har fulgt Skrænten forbi Taarnet og den derfra løbende Mur, hen til Porthuset.
Den c. 8 Fod brede Vei er ret steil oppe ved Borgen,
brolagt med større Sten, som ere lagte i Mørtel
gjennem Porthuset for at jevne den. Man har neppe
kjørt ad denne Vej, dertil er den for ubekvem.
Vognene ere forblevne nede ved Husene paa den
østlige Side.
Paa Grundtegningen af Lilleborg vil man se Grunden af den oprindelige Fæstningsmur (7), løbende
i en Afstand af 4-6 Fod indenfor den nuværende
Murrunding (8) ind under Taarnets vestlige Side,
saaledes at der fremkommer som en Gang mellem
de to Mure. I denne fandtes forkullet Tømmer. Den
gamle Fæstningsmur har i Vinkel sluttet sig til den
svære, c. 7 Fod tykke Mur (6), der fra Taarnets sydvestlige Hjørne gaar vestefter og for en Del udgjør
Porthusets nordlige Side. En lille Række Grundsten
inde paa Borggaarden kan tyde paa, at der her i
Borgens østlige Ende har ligget en Bygning, muligvis i Forbindelse med Porthuset (1) og videre med
den store sydlige Bygning (4).
Efter Forandringen af Borgens Plan blev Taarnet (2)

dens Hovedpunkt, hvorfra udgik en høi Fæstningsmur (8) der omgav en oval Borgplads med Bygninger, af hvilke der ses Murværker saavel ved Sydsiden (3. 4) som ved Nordsiden (5).
Taamet (2) er firesidet med 6-7 Fod tykke og indtil c. 10 F. høie Mure af Granit, der have en udvendig Længde af 30 Fod og omslutte et Kjælderrum, c. 16 Fod i Firkant. I den vestlige Mur findes
Indgangen fra Borggaarden til Taarnet gjennem en
Døraabning, hvis Underparti er 4 Fod bredt og ligesaa
dybt. Ved den vestlige og østlige Side findes Luftkanaler 4 Tommer i Diameter, to ved hver Side,
gjennem Murene i deres hele Tykkelse. Taarnet har
sikkert, efter de svære Mure at dømme, havt en
forholdsvis betydelig Høide. I de øvre Stokværk er
dog Murtykkelsen aftaget, saaledes at Rummene have
været større her end forneden. Muligvis har der fra
Taarnet ved den svære Mur i Sydvest (6) været Forbindelse med Porthuset (1) og derfra videre med
den sydlige Bygning (4).
Da R~mer i 1821 udtømte Taarnrummet laa der
en Mængde Aske og Kul paa Bunden. Tillige fandt
han der et, en halv Alen langt Jernstykke, og da
der viste sig en Beskadigelse af Muren forneden, ved
den nordlige Side, sluttede han, at her havde været
Fængselsrum, og at Fangen havde gjort Forsøg paa
at gjennembryde Muren. Indgangsaabningen i den
vestlige Side fandt jeg i 1876. I Fylden laa endnu
en Dørstabel og et Stykke Træ, forkullet i den ene
Ende og forkalket i den anden.
Porthuset (1) mellem den svære Mur (6) og den
østlige Ende af den store, sydlige Bygning (4) har
en Længde af 16 F. og en Brede af 10 F. 6 T.
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Grundstenene af Portaabningens Fals findes endnu.
O. I. Rawert meddeler, at her fandtes en "Grundsten,
hvori sad en Dørhængsel " .
Borgens støJ'ste Bygning (3.4) ligger op til den sydlige Fæstningsmur. Den udvendige Længde i V-ø er
81 F., dens vestlige Gavlmur udvendig 25 F. lang.
Ved en 3 F. 8 T. tyk Tvermur er Bygningen delt
i to Rum, hver med sin Indgang fra Borggaarden.
Døraabningerne ere 4 F. brede og have udvendig
Fals. Det vestlige Rum (3) har indvendig en Længde af
31 F. og en Dybde af 20 F. 8 T. Ved Udgravningen
1820 fandtes her Dynger af brændt Korn, som maa
antages at have ligget paa Loftet. Desuden fandtes
her Rude-Glas og forskjellige Gjenstande, Vaaben
og daglige Brugssager. Rømer mener, at her har
været Stald, hvilket dog neppe er rimeligt. I det
nordøstlige Hjørne af det østlige Rum, (4) ved Porthuset, findes en, tidligere med flade Sten tildækket
Vandledning med et 1 F. 4 T. bredt Indløb til Optagelse af Vandet fra Borggaarden. Ledningen danner
en Vinkel; inde i Murværket udvider den sig til en
c. 3 F. bred Beholder, hvorfra et smalt Udløb fører
gjennem Muren oppe over Skrænten. Selve Hovedrummet er ligesom det vestlige 20 F. 8 T. dybt;
dets Længde er 30 F. Ved den sydøstlige Side er
det afrundet, idet det følger Fæstningsmurens Runding.
Ved Udgravningen fandt Rømer her endel forskjellige Jernsager samt endel Slagger, "Smeddevæljer",
hvoraf han sluttede, at Borgens Smedie havde været
her, hvilket har stor Sandsynlighed for sig. I begge
Bygningens Rum og udenfor dem laa mange Murstens bro k ker.
Den sydlige Bygnings Mure have ind mod Borg-

gaarden en Tykkelse af 3 F. 6 T. Midt paa den
vestlige Gavlmur findes en 2 F. 9 T. rørformet Kanal,
3 T. i Diam.; den gaar altsaa ikke helt gjennem
Muren, og det ses ikke, hvortil den er bestemt. Paa
Bygningens sydlige Side er den oprindelig 3 F. 9 T.
tykke Mur senere forstærket til en Tykkelse af 5 F. 9 T.
Op til den nordlige Fæstningsmur ligger en mindre
Rygning (5) udvendig 31 F. i V-ø og 26 F. 6 T. i N-S.
Den er delt i to Afdelinger ved en 2 F. 6 T. tyk
Tvermur. I den vestlige Mur findes Indgang til det
største Rum, der er 18 F. 4 T. X 14 F. Det østligere mindre er kun 18 F. 4 T. X 5 F. Kun
selve Grundmuren af Bygningen ses endnu og har
en Tykkelse af indtil 5 F. Ved Udgravningerne er
bl. a. fundet endel Rudeglas, hvoraf det kan synes
at fremgaa, at Bygningen har haft en særlig Bestemmelse, muligvis til Skriverstue eller lignende. Til
Vaaningshus har den sikkert været for lille.
Af andre Bygninger, der sandsynligvis have været
Bindingsværk, fandtes Spor tæt øst for den nordlige
Bygning, hvor der laa flade Fliser, Rester af et Gulv,
og Vest for den sydlige Bygning, hvor der fandtes to
forkullede Bjælkestykker og en paaliggende Plankestump, sandsynligvis ligeledes af et Gulv.
F(Pstningsmnl'en (8) er kun nogenlunde godt bevaret ved den nordøstlige Runding, hvor den har
en Tykkelse af 7 F. Ellers er den kun c. 4 F. tyk.
For langt den største Parts Vedkommende har den
været nedstyrtet, saaledes at kun de nederste Kampestensskifter ere tilbage. Vest for den sydlige Bygning synes den paa en Strækning at være helt forsvundet. Muligvis har der ikke været Murværk paa
dette Sted, men kun Pæleværk, da Klippens Steilhed

www.vang-hansen.dk

Bornholmske Samlinger, Sjette Bind, Rønne 1911

144
har ydet et tilstrækkeligt godt Forsvar i sig selv.
En 4 F. bred Udgang (9) fører gjennem den vestlige
Runding ud til den nedenfor liggende Plads.
Af særlig praktisk Betydning for Borgen maa to
svære Murværker have været, der som Støttepiller
ere opmurede saavel paa den nordlige som paa den
sydlige Side i Klippeskraaningens hele Høide. Den
nordlige Mur (lO) er den bedsJ bevarede. Den har
en Brede af 4 Fod og viser en smuk østlig Retside.
Den sydlige (11) er stærkt ødelagt; men den kan
dog følges helt op ad Skrænten udenfor den sydøstlige Murrunding. Deres Bestemmelse synes at
have været at skaffe Forbindelse med den 41 Fod
under Borgmuren liggende Sø, og utvivlsomt har
der her været Trappenedgange til den. Brønd eller
naturlig Vandbeholdning fandtes ikke indenfor Fæstningens Mure, og man har derfor nødvendigvis paa
anden Maade maattet skaffe sig Adgang til Vand.
For denne Antagelse taler ogsaa den Omstændighed,
at der op mod Fæstningsmuren lige udfor den nordlige Side er lagt en stor, flad Sten, der kan synes at
have tjent til Trin op til en Udgang gennem Muren.
Og just her fandtes en Fiskekrog, hvilket formentlig
ogsaa tør tages for et Fingerpeg.
Paa den vestlige Plads udenfor Hovedborgen findes langs Nordsiden en lav Jordvold (12), der sandsynligvis har løbet oppe fra Fæstningsmuren ned til
Bankens vestlige Spids, hvor der ses en lille firsidet
Forhøining (13), som kan tyde paa, at her har staaet
et lille Taarn eller lignende. Ved den sydlige Side
spores Grunden af en c. 34 X 20 F. stor Bygnings
tre Sider (14). Dem sydlige Side er ganske borte.
Tæt udenfor Taarnet, paa Hovedborgens østlige
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Side, ligger, som anført, den af Rømer gjennemgraved e Vold (15) og atter udenfor denne en tør Grav
(16), hvori han lod Jordfylden fra Volden nedkaste.
Ude paa Banken, øst for Rømers Kjørevei, saas
tidligere, inden Pladsen beplantedes, en spinkel
Grundmur af en 37 F. lang og 11 F. bred Bygning,
liggende i V-ø (17). Den syntes at have et større,
tvedelt Rum, adskilt fra et østligt, firsidet Rum ved
en 2 F. 6 T. bred Gang. Tæt øst herfor laa Grunden af to smaa Huse, et nordligt 11 X 11 F. stort (18),
og et sydligt 15 X 9 F. stort (19). Syd for den større
Bygning saas Rester af en fjerde, lille Bygning 14 F.
9 T. X 11 F.med 2 F. tykke Mure, hvis sydlige
Mur dog ganske var forsvundet (20). Fra dens nordvestlige Hjørne gik muligvis en c. 50 F.lang Mur (21)
med et Knæk op forbi den større Bygnings Vestside,
og fra dens nordøstlige Hjørne strakte en anden, ligeledes c. 50 F. lang Mur (22) sig ud til Bakkekanten.
Muligvis har denne sydlige Bygning med sine udløbende Murværker været et ydre Porthus, hvorigjennem Veien op til Borgen er gaaet. Beliggenheden
paa dette Sted, hvor Forbindelsen over Dalsænkningen just maa antages at have været, kunde tyde
herpaa.
Paa Pladsen omkring Grundene af disse Bygninger, der nærmest maa antages at have været Stalde
og Udhuse, fandtes ingen Ophobning af Granit, og
ikke heller syntes her at findes Mursten. Bygningerne have derfor utvivlsomt været af Tømmer med
lerklinede Vægge, hvilket ofte ses at have været Tilfældet i gamle Dage, selv paa stærke Borge.
Forgjæves søger man at danne sig et nogenlunde
sikkert Skjøn over Lilleborgs Udseende. Man naar
11
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kun til Formodninger herom. De store Stenmasser,
som have ligget ophobede endnu i Rømers Tid,
vise, at Bygningerne have været af anselig Høide.
Man ser, at der har været anvendt brændte Sten,
sandsynligvis, ligesom flere Steder paa Hammershus,
ovenpaa Graniten saavel i Taarnet som i den sydlige Bygning, hvor der fandtes flest Murstensrester.
Endvidere ser man, at der, ialfald i den store Bygning og ligeledes i den nordlige, har været Glasruder
i Vinduerne. Et Fund af stor Interesse gjordes i Fylden, som dækkede Skrænten under den sydlige Bygning. Her fandtes nemlig Fragmenter af fire tilhugne
Vinduesoverliggere af Granit. De vise, at der paa
Borgen og vel nærmest i den sydlige Bygning har
været dobbelte, rundbuede Vinduer af 13 Tommers
Vidde i hver Bue. I Midten af Vinduet har staaet
en lille Søile. Rømer fandt tre Fragmenter, som han
antog at være af en poleret Søile af bornholmsk
Cementsten; muligvis har der været saadanne i Vinduerne. Denne smukke og pyntelige Stenart fra
Limensgade i Aaker har været rigeligt anvendt paa
Lilleborg. Derom vidne de mange større og mindre
Stykker deraf, stundom fint tilhugne, der ere fremkomne ved Udgravningerne. Ogsaa Graniten paa
Lilleborg har været smukt behandlet. Bygningsarbeidet har i det Hele været udført med stor Omhu, en
kongelig Borg værdigt, i Modsætning til paa Hammershus, hvor de simpelt kløvede Sten og det ofte
mindre omhyggelige Bygningsarbejde vidne om, at
det er gjort i Skyndsomhed.
Ved den nordøstlige Runding er Fæstningsmuren
af en større Tykkelse, 7 Fod, end den viser andre
Steder. Grunden hertil maa søges i, at Borgen var

tettest angribelig fra denne Side, og et større Mand".
skab har derfor skullet have Plads paa Galleriet eller
Vægtergangen, der var anbragt oppe paa Muren, og
hvorfra Forsvaret kunde ske med størst Virkning mod
den nedenfor staaende Fjende.
En overordentlig stor Mængde Gjenstande fandtes
ved Rømers og de senere Udgravningsarbeider paa
Lilleborg. De have godtgjort, at Stedet har været
tidligt beboet. Allerede fra Stenalderen fandtes her
adskillige Smaasager,og Fund af romerske Keisermønter paa Borgpladsen og i Borresø ere Vidnesbyrd om fordums Liv her faa Aarhundreder efter
Christi Fødsel. Fra Lilleborgs Periode ere Fundene
af største Betydning, fordi de i høi Grad belyse vort
Lands Kulturforhold i det 12. og indtil Midten af det
13. Aarhundrede. Saa fuldstændigt, som det lader sig
gjøre, gives her følgende Oversigt over samtlige de
gjorte Fund.
106 Mønter, 1 Guldring, 1 Sølvkors, 1 Jernkors,
4 Perler, 20 Kamme af Ben, 6 Naale af Ben, 6 Knapper
af Horn og 2 af Glas, 6 Spænder af Metal, 29 af Jern
og 6 af Ben, 8 Sporer, 2 Sværdklinger (Fragmenter),
2 Dolke, 91 Armbrøstbolte, 12 flade Pilespidser,
9 Spydspidser, 38 Knivsblade, 2 Ringe af Metal,
30 af Jern og 2 af Ben, 8 sammenhængende, smaa
Brynjeringe, 2 0xer, (den ene celtformet), 2 Strigler, 5 Stigbøiler, 8 Bidsler, 39 Hestesko, 3 Syle,
8 Bor, l Fil, 5 Fiskekroge, 2 Tærninger af Ben,
l Hammer, 12 Laase, 17 Nøgler, 3 Nøgleskilte, 6
Hængsler, 2 Jernstænger, den ene en halv Alen
lang, l Hvæssestaal, 3 Kværnsten, l Meissel, 8 Saxe,
24 Hvæssesten, Il Vævsten, 6 Segler, l Huggepibe, 7 Spleishorn og Spleispinde, 31 afskaarne Ben11*
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og Hjortetakstykker, 45 Beslagstykker af ens Form,
7 Dørklinker, 27 Kramper og Øskener, 9 Kroge og
Hager af Jern, 12 Nitnagler, 11 Stabler, 1 Hasp,
1 Lægen, 1 Jernskive, 3 Jerninshumenter, 3 Glaskrukker, 1 Blystykke med Fremstilling af en Fugl,
1 Metalplade med indgraveret C A, 3 Fragmenter af
et poleret Søilestykke, Skaar af Lerkar, Krukker, Potter og Gryder, Rudeglas, Hesteskosøm, Søm og Nagler, 3 Mursten og mange Brokker heraf, 78 Flintflækker, 1 Flintmeissel, 2 Flintstykker, 1 Stenkile,
2 Flintdolkestykker, 8 Flintpilespidser.
Særlig Interesse frembyde de fundne Mønter. De
bringe paalidelige Vidnesbyrd om Tidsforholdene.
Af danske Mønter er ialt fundet 85; de tilhøre følgende Konger. 1 Knud d. 5., 2 Valdemar d. Store,
9 Knud d. 6., 3 Valdemar Seier, 9 Erik Plougpenning, 1 Abel, 38 Christopher I og 22 Erik Glipping.
72 ere prægede i Lund, 9 i Roskilde, 2 i Viborg og
2 i Ribe. Desuden fandtes her 2 ubestemmelige Mønter, utvivlsomt danske, 1 norsk fra 13. Aarhundrede
samt 2 romerske Keisermønter fra Marcus Aurelius
og Lucius Verus, altsaa fra Tiden Aar 161-180.
Endelig fandtes ved Tørvegravning i Borresø 1832
16 romerske Keisermønter: 3 Trajan, 2 Hadrian, 2
Antonirius Pius, 1 Faustina d. Ældre, 3 Marcus Aurelius, 1 Faustina d. Yngre, 1 Lucius Verus og 3
Commodus, altsaa fra Tiden Aar 98-192.
Af særlig Interesse er den ældste Mønt fra Knud
d. 5., og endvidere at der fandtes saamange af Erik
Glippings Mønter, skjøndt de samtidige Meddelelser
sige, at Indtagelsen og Ødelæggelsen af Borgen
skete i Christopher d. Førstes Regeringstid. Der har
altsaa en Tid lang efter denne Begivenhed færdedes

Mennesker paa den gamle Slotstomt, muligvis beskjæftigede med Nedbrydningsarbeide af Fæstningsværkerne og Bygningerne, efterat Rønne Herred og
dermed Borgpladsen var kommet i Fyrst Jaromars
og snart efter i Sønnen Witzlafs Eie.
Undersøgelsen af Lilleborg er for selve Hovedborgens Vedkommende kun fuldført indenfor Fæstningsmurens Omraade. Der mangler endnu Halvparten af det sydlige, udvendige Skræntparti og hele
det nordlige, hvor en Udgravning sikkert vil bringe
en stor Del Nyt frem. Fremdeles mangler den vestlige og østlige Plads udenfor Hovedborgen, hvor
Udbygningerne have ligget. Det vilde være ønskeligt,
at Rømers Vei tvers over Borgen kunde blive optaget, og Dalsænkningen paa dette Sted bragt tilbage til sin tidligere Dybde. Muligvis vilde man da
her paa den sydlige Side støde paa Rester af den
gamle Pælebro, som Rømer omtaler.
Den af Rømer gennemgravede Vold øst for Taarnet burde skaffes tilbage til sin oprindelige Stand
ved Tilfyldning med den i Graven foran nedkastede
Jord. Endelig vilde det være af Betydning for Stedet, hvis der blev lukket for Rømers Vandrende og
andre Afløbsrender, og der kom Tilløb af Vand til
Borresøen, saaledes at denne fik, ialfald for en Del,
sin tidligere Størrelse tilbage. Det vilde i høi Grad
forøge Skjønheden og Interessen for denne prægtige,
saa herligt beliggende Borg, hvis atter de høie Skrænter med deres Murlevninger kunde speile sig i Skovsøens stille Vand.
P. Hauberg.
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